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felvéve a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület pénzügyi bizott
ságának és gyámoldai igazgatóságának 1911. évi július hó 10-én

tartott üléséről.

J e l e n  v o l t a k :

Hering Zsigmond elnök inéit, és főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök úr, 
mélt. vései Véssey Sándor egyh zker Jeti felügyelő úr, Berecz Ábel, Breyer 
Jakab, Brunner János, Frühwirth Károly, Hajnal Endre, Hollós János, Jausz 
Vilmos, Löw Fiilöp, Mihályi Halmán dr., Poszvék Sándor, Scholtz Ödön, 
Varga Gyula, Zábrák Dti.es, Zergényi Jenő dr., Weisz Kornél, Szabó 
Kálmán és Schreiner Kálmán dr., utóbbi úgy is mint jegyző.

Méltóságos vései Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő úr az ülés 
megnyitása előtt az egyházkerületi elnökség nevében melegen üdvözli 
Hering Zsigmond pénzügyi bizottsági elnök urat abból az alkalomból, hogy 
hosszabb távoliét után visszaérkezett körünkbe.

Elnök a megjelenteket üdvözli, meleg köszönetét fejezi ki a mélt. 
és főtiszt, püspök úrnak és a mélt. egyházkerületi felügyelő úrnak, hogy 
kegyesek voltak ülésünkön megjelenni, kéri őket, hogy nagy tudássukkal 
és gazdag tapasztalataikkal gyámolítsák működésünket, s Isten áldását kérve 
munkálkodásunkra, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Brunner János és Frühwirth Károly 
bizottsági tagokat, a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Schreiner Kálmán pénz
ügyi bizottsági jegyzőt kéri fel.

1. P énzügyi bízott sági ülés.
1. Elnök jelenti, hogy az egyházkerületi szabályrendeletnek meg

felelően időnként megbízott egy-egy pénzügyi bizottsági tagot, hogy az 
egyházkerületi pénztár heti rovancsolását ellenőrizzék s ezen pénzügyi 
bizottsági tagok a bemutatott jelentések szerint az összes tételek meg
vizsgálása s az eredeti mellékletekkel való összehasonlítása után egyezően 
állapították meg, hogy a pénzkezelést a legnagyobb rendben találták.

Tudomásul szolgál.
l
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2. Elnök jelenti, hogy Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros múlt 
év i szabadságidejének tartamára 1910. évi julius hó 23-án átadta, Simkó 
Endre helyettes egyházkerületi pénztáros pedig átvette, majd 1910. évi 
augusztus hó 13-án ismét visszaadta az egyházkerületi pénztárt a pénzügyi 
bizottságnak fenti napokon kelt két jegyzőkönyvének tanúsága szerint-

Tudomásul szolgál.

3. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság és bold, emlékű Simunyák 
Antal úr hagyományosainak 1910. évi december hó 3-án tartott együttes 
üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint

a) a Simunyák Antal-féle végrendeletet megtámadó oldalági örökösök 
részéről nem kötelező alakban tett egyezségi ajánlatot beható tanácskozás 
után nem fogadtuk el,

b) a siklósi fiókegyháznak a református gyülekezet részéről követelt 
megadóztatása tárgyában arra való tekintettel, hogy a nagygeresdi egyez
ség a bevezető részének utolsó pontja értelmében csak azon esetre szabá
lyozza a jogviszonyokat, ha azok az illető helyen az eddigi rendes gyakor
lattal nem ellenkeznek, felkértük a tolna-baranya-somogyi egyházmegyét, 
állapítsa meg az eddigi rendes gyakorlatot, hozzon határozatot s azt ter
jessze fel a püspök úr Öméltóságához.

Tudomásul szolgál.

4. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság 1910. évi december hó 21-én 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek 1. pontja szerint Dr. Schreiner 
Kálmán pénzügyi bizottsági és gyámoldai igazgatósági jegyző megköszönve 
a beléhelyezett bizalmat, másoldalú nagy elfoglaltságára való tekintettel 
jegyzői tisztéről, majd bizottsági tagságáról is lemondott, hogy az új 
jegyző a bizottság tagjának is megválasztathassék, kérésére azonban az 
egyházkerületi közgyűlés intézkedéséig a jegyzői munkákat továbbra is 
ellátta.

A pénzügyi bizottság Dr. Schreiner Kálmán jegy
zőnek eddig tanúsított fáradozásáért köszönetét 
mondva, az egyházkerületi közgyűlés elé a követ
kező határozati javaslatot terjeszti:

Az egyházkerületi közgyűlés Dr. Schreiner Kál
mán ügyvédnek a pénzügyi bizottsági és gyámoldai 
igazgatósági jegyzői tisztéről való lemondását elfo
gadja s helyébe Dr. BrunnerEmil ügyvédet választja meg.

5. Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint számvevő jelenti, 
hogy Sántha Károly sárszentlőrinczi lelkész azzal a kérelemmel fordul 
az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy az 1909. évi egyház- 
kerületi jegyzőkönyv 188. pontjának 1. pontjában az 1909/10. évre



— 3 —

megszavazott, de akkor igénybe nem vett 400 korona segédlelkésztartási 
segély most, amikor segédlelkészének eltartásáról gondoskodnia kell, neki 
kiutalványoztassék. Egyúttal kéri, hogy a segédlelkész részére a főtisztelendő 
püspök úr által biztosított évi 600 koronának 1910 december 14-ig számított 
150 koronás, illetőleg 1911 május 1-ig számított 375 koronás részlete is 
az egyházkerületi pénztárból kiutalványoztassék.

A pénzügyi bizottság az idézett egyházkerületi közgyűlési határozatra 
való tekintettel és a jövő évi egyházkerületi közgyűlés utólagos jóvá
hagyásának reményében a kérelemnek első felét teljesítette és a folyamodó 
részére a segédlelkész eltartásának költségei címén az 1909 szeptember
1-től 1911 május 1-ig terjedő időre 300 koronát szavazott meg az 1911. 
évi egyházkerületi államsegély terhére. Ellenben a kérelemnek a segéd
lelkész fizetésére vonatkozó részét már azért sem teljesíthette, mivel az 
a főtisztelendő püspök úrnak 1910 november 28-án 6827. sz. a. kelt 
leirata értelmében a kérelmezett segédlelkészi kongrua-segélyből fog 
íolyósíttatni.

A pénzügyi bizottság javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizott

ság ezen intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi.

6. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
a főtisztelendő és méltóságos püspök úr véleményezés végett az egyház- 
kerületi pénzügyi bizottsághoz tette át Raffay Sándornak, az „Evangélikus 
Lap“ felelős szerkesztőjének azt a kérelmét, hogy az egyházkerület a 
rendelkezésére álló, irodalmi célokra szolgáló összegből szegény egyházak 
vagy lelkészek részére 20—25 példányt rendeljen, minek fejében a lap a 
fontosabb körleveleket egészben vagy részben közzétenné.

A pénzügyi bizottság javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelem telje

sítését nemcsak az ily irodalmi célokra felhasználható 
forrás hiánya miatt nem teljesítheti, hanem azért 
sem, mivel az ez után megjelenő új egyházi lap 
ilymódon való hivatalos pártolása a meglevőnek 
hasonló kérésre nyújtana alkalmat. — Ha az egyház- 
kerületnek sikerül majd számos égető szükségletének 
kielégítése mellett ezen célra is fedezetet találnia, 
bizonyára nem fog elzárkózni, akár mindkét egyházi 
lapunknak támogatásától.

Egyúttal felkéri az egyházkerületi közgyűlés az 
egyházkerületi elnökséget, kegyeskedjék oda hatni, 
hogy a „Központi protestáns sajtóiroda" költségeihez 
való hozzájárulás kötelezettsége alól az egyházkerület 
legalább az 1912. év január 1-től kezdődőleg fel- 
oldassék. i*
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7. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 196. pontjában 
foglalt határozattal Miszla leányegyházközség későn érkezett segély
kérvényét alkalmas fedezeti forrás keresése végett az 'egyházkerftleti 
pénzügyi bizottságnak adta ki.

A pénzügyi bizottság javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, 

hogy a leányegyházközség a tankötelesek csekély 
száma miatt (13 ev., 1 ref.) most sem kérheti a tanító 
részére az állami fizetéskiegészítést és mivel a hit
oktatással, igehirdetéssel és lelkigondozással is meg
bízott, valamint a keresztelési és temetési szertartások 
végzésére felhatalmazott tanítói hivatal fenntartását 
szükségesnek véli, jóváhagyólag tudomásul veszi, 
hogy a pénzügyi bizottság a kért 300 korona segélyt 
az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának 
reményében az 1911. évi államsegély terhére meg
szavazta ugyan, de egyben kijelenti, hogy jövőre 
csakis oly kérvényt vesz figyelembe, amely az 1909. 
évi egyházkerületi jegyzőkönyv 172. pontjában rész
letezett feltételeknek mindenben pontosan megfelel.

8. Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az egyházkerületi evangéliomi egyesület jegyzője, Kapi Béla lelkész, az 
egyesületi közgyűlés határozata értelmében azzal a kérelemmel fordul az 
egyházkerületi közgyűléshez, hogy a megindított vallásos szellemű néplap 
költségeihez ez évben 1000 korona segéllyel járuljon.

A pénzügyi bizottság javaslata :
Mivel az ez évi egyházkerületi közgyűlés a 

jegyzőkönyv 230. pontjában foglalt határozattal már 
kimondotta, hogy az új néplap „alapításánál felmerül- 
hető kockázatért 300 korona erejéig a maga részéről 
is felelősséget vállal“ és ezt a jövő évi egyház
kerületi államsegély terhére eső összeget Kapi Béla 
mint szerkesztő már fel is vette : az egyházkerületi 
közgyűlés a kérvényt elintézettnek tekinti.

9. Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint számvevő előter
jeszti néhai Záborszky Sámuel volt bakonyszentlászlói tanító özvegyének 
kérvényét, melyben hivatkozva arra, hogy most 84 éves korában 
egészen egyedül van, dolgozni nem tud, még dajkaságra sem 
alkalmazhatják, amivel eddig másfél évtizeden át fenntartotta magát 
s így leírhatatlan nyomorban van; — néhány korona segélyt, illetve 
könyöradományt kér, mire a pénzügyi bizottság az egyházkerületi köz
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gyűlés utólagos jóváhagyása reményében 100 koronát adományozott 
folyamodónak.

A pénzügyi bizottság javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a pénz

ügyi bizottság azon intézkedését, hogy özv. Záborszky 
Sámuelné bakonyszentlászlói lakosnak az 1911. évi 
államsegély terhére egyszersmindenkorra szóló ado
mányul 100 koronát (Egyszáz koronát) megszavazott.

10. Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint elnök előterjeszti 
az egyházkerületi főiskolai ldsbizottság f. évi december hó 12-én 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 4. pontját, melyben a főiskolai 
ldsbizottság felkéri az egyházkerületi pénzügyi bizottság elnökét, hogy 
a líceumi fizikai szertár számára néhány, nagyobb összegbe kerülő 
s a tanítás céljára nélkülözhetetlen eszköznek beszerzésére a fizikai 
szertár évi járulékaiból évi részletekben visszafizetendő 1200 korona 
kölcsönt folyósítson az alapitv. pénztárból.

A pénzügyi bizottságnak tett intézkedése alapján 
javaslata :

Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi, 
hogy a pénzügyi bizottság tekintettel arra, hogy ez 
évben a líceumi pénztár számadása jelentékeny feles
leggel záródik, amely felesleg az ez évben befolyt
50.000 korona beruházási államsegélyből származik: 
a szükséges fizikai eszközök beszerzésére kívánt 
1200 koronát nem mint kölcsönt, hanem mint folyó 
kiadást a főgimnáziumi pénztárból utalta ki, s ezen 
összegnek még a folyó évben való felvételére 
Gecsányi Gusztáv líceumi igazgatót felhatalmazta.

11. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság 1911. évi február hó 8-án
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek 3. pontja szerint 
Bancsó Antal énekügyi bizottsági elnök előadja, hogy egyház-
kerületünk a múlt évi közgyűlése jegyzőkönyvének 178. pontja szerint 
elrendelte az új énekeskönyv kiadását, oly módon, hogy annak szerkesz
tését és sajtó alá rendezését a próbafüzetek alapján az énekügyi bizottságra 
bízta, — a könyvnyomtatóval kötendő szerződésre pedig a pénzügyi 
bizottságot és az egyházkerületi elnökséget hatalmazta fel.

Az énekügyi bizottság a szerkesztés és a sajtó alá rendezés munká
jával készen van s óhajtása és terve az, hogy az új énekeskönyv a húsvéti 
ünnepekre megjelenjék.

A kiadás ügyét az énekügyi bizottság annyiban szinte előkészítette, 
hogy ajánlatokat szerzett be a soproni Romwalter Alfréd és a buda
pesti Hornyánszky Viktor cégtől.
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Az énekügyi bizottság a Hornyánszky Viktor cég ajánlatát úgy 
a kiadási jogért ajánlott összeg, valamint a könyv ára tekintetében elő
nyösebbnek találja s így a szerződésnek vele való megkötését ajánlja, — 
még azért is, hogy ez a cég evangélikus és az egész országban, láváit 
a protestáns közönség körében ismeretes és jó  hírnek örvendő cég.

Ha a pénzügyi bizottság csakugyan a Hornyánszky Viktor céggel 
köti meg a szerződést, az énekügyi bizottság a maga részéről a szerződésbe: 
különösen két pontnak belefoglalását kéri.

Az egyik az, hogy az esetben, ha az énekeskönyv terjedelme az. 
ajánlat számításának alapjául szolgáló 32 ívnél valamivel több, avagy kevesebb 
lenne, ez az ajánlaton változtatást ne okozzon. Ennek kifejezését azért 
kívánja, mert a terjedelmet előre pontosan megállapítani nem lehet. A 32 ív 
csak hozzávetőleges mennyiség, ámbár olyan, amelytől nagy eltérés a való
ságban sem fog mutatkozni.

A másik pont az, hogy a hangjegy-füzetek ára lehetőleg 20 fillérnél 
magasabb ne legyen. Az ajánlat 30 fillért említ, de megemlíti, hogy az idő 
rövidsége miatt ezt az árt maga sem tekinti véglegesnek. A hangjegyek 
alá természetesen kinyomatandó az illető ének első versének szövege. 
Ennek a füzetnek megvétele az énekeskönyvvel együtt nem tétetik köte
lezővé, — mindenkinek tetszésére bízatik, — de mint külön füzetek az 
iskolás gyermekek körében nagy fogyasztásra találnak.

A pénzügyi bizottság a bemutatott, illetve rész
letesen ismertetett, s a jegyzőkönyvhöz csatolt aján
latok közül a Hornyánszky Viktor cég ajánlatát 
fogadta el több rendbeli kikötésekkel az egyház- 
kerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásától függő 
joghatállyal és enek alapján javaslata:

Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a pénz
ügyi bizottság határozata alapján Bancsó Antal ének
ügyi bizottsági előadó és Jausz Vümos főszámvevő 
által a Hornyánszky Viktor céggel az ajánlat értelmé
ben, de a következő kikötésekkel az egyházkerületi 
közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében meg
kötött szerződést:

a) Az ajánlat 2. pontjánál a szerződésbe fel
veendő, hogy, ha az énekeskönyv terjedelme a szá
mítás alapjául vett 32 ívnél valamivel több, vagy 
kevesebb lenne, ez az ajánlaton változtatást ne 
okozzon.

b) Az ajánlat 4. pontjánál kikötendő, hogy a 
kiadó cég a kiadási jogért az első kiadás elfogytakor, 
de legkésőbb 4 (négy) év múlva 1200 (Egyezer- 
kettőszáz) koronát tartozik fizetni, a második kiadásért



pedig annak megjelenésekor legalább 1200 (Egy- 
ezerkettőszáz) koronát.

c) Az ajánlat 6. pontjánál kikötendő, hogy, ha 
a 10 év elmúltával az egyházkerület új kiadásra 
nézve más céggel szerződnék, jogosítva van a Hor- 
nyánszky cégnél készült utolsó kiadás még el nem 
fogyott példányait a könyvkereskedőkkel szemben 
megállapított áron átvenni s a Hornyánszky cég 
köteles azokat ily áron átadni.

d) A szerződésbe felveendő továbbá, hogy ha 
időközben nagyobb alakú kiadásra lenne szükség, 
ennek a jelen szerződésben megállapított zsebkiadás 
akadályául nem szolgálhat.

e) A  kiadó tartozik a könyvkereskedőknek adott 
rabattot gyülekezeteknek és intézeteknek is megadni, 
ha egyszerre legalább is 50 példányt rendelnek.

f) Lapok számára ismertetés céljából a kiadó 
tartozik 25 példányt az énekügyi bizottság rendel
kezésére bocsátani.

g) A hangjegyfüzetek az énekeskönyvvel egyenlő 
nagyságban, de külön füzetként nyomtatandók s az 
áruk 20 fillérnél nagyobb lehetőleg ne legyen.

12. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint tárgyaltatott a kőszegi 
leányiskola 1911. évi költségvetése, melyet a pénzügyi bizottság jóvá
hagyott és miheztartás végett a leányiskolái igazgatóságnak kiadott. A 
költségvetés szerint

a szükséglet 78.724 K 32 f 
a fedezet 50.878 K — f, úgy hogy
a hiány 27.846 K 32 f-nek

Ígérkezik. Ebből azonban lejár a költségvetésbe még fel nem vett, de az
1910. évi egyetemes közgyűlés által már megszavazott (jkv. 122. pont
14. tétel) 3000 korona közalapsegély, valamint apasztani fogja a hiányt 
a fenntartási alapítványok körülbelül 700 koronányi jövedelme, a Gusztáv 
Adolf egylettől és máshonnan várható segélyek és adományok, úgy
szintén a számadás beterjesztésekor mutatkozó évvégi maradvány.

Tudomásul szolgál.

13. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a számvevő helyett 
Hollós János jelenti, hogy a főiskolai kisbizottság 1910. évi december 
hó 12-én tartott ülése a jegyzőkönyv 9. pontjával a legmelegebb aján
lással terjesztette fel a főtisztelendő és méltóságos püspök úrhoz az
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egyházkerületi soproni tanintézetek tanári testületéinek azon folyamo
dását, melyben arra való tekintettel, hogy az országos ág. hitv. evang. 
tanáregyesület ez évi vándorgyűlését Sopronban tartja és hogy ezen 
nagygyűlés rendezése költséggel jár, az egyházkerületnek mint fenntartó 
hatóságnak anyagi és erkölcsi támogatását kéri. A főtisztelendő püspök 
úr a kérvényt javaslattétel végett az egyházkerületi pénzügyi bizottság
hoz tette át.

A pénzügyi bizottság javaslata a tett intézkedése 
alapján :

Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a pénz
ügyi bizottság azon határozatát, melynél fogva az
1911. évi egyházkerületi államsegély terhére 400 koronát 
kiutalványoztatott az egyházkerületi közgyűlést meg
előzően tartott ev. tanáregyesületi nagygyűlés céljaira.

14. Ugyanazon jegyzőkönyv 0. pontja szerint a számvevő helyett 
Hollós János jelenti, hogy a főtisztelendő és méltóságos püspök úr 1910. 
évi február 1-én 950. sz. a. kelt leiratában határozati javaslatot kíván az 
egyházkerületi pénzügyi bizottságtól aziránt, hogy mennyit ád az egyház- 
kerület a szekszárdi lelkészfizetéshez és mennyit várhat a lelkész 
hitoktatási díj címén az egyházmegyétől.

A pénzügyi bizottság javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés az 1909. és 1910. évi 

egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvek alapján meg
állapítja, hogy az egyházkerület Szekszárdnak az 
egyházkerületi államsegély terhére évenkint 580 koro
nát szavazott meg fenntartási segély címén. Ezen 
összeget a bizottság az államsegély felosztási javas
latába mindaddig hajlandó felvenni, míg azt az egy
házközség anyagi megerősödése nélkülözhetővé teszi. 
E megerősödésre annál inkább lehet kilátás, mivel 
a lelkésznek az egyházközség részéről a kongruális 
felszámítás szerint 800 korona készpénzfizetése lévén, 
ez összegből az egyházkerületi segély számításba 
vétele mellett csakis 220 korona esik magokra a 
hívekre.

Hitoktatási díj címén a szekszárdi lelkész a múlt 
két esztendőben évi 450 korona segélyben részesült. 
Hogy ezentúl mennyit várhat, erre nézve az 1910. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 97. pontja értelmében 
a viszonyokat jobban ismerő tolna-somogy-baranyai 
egyházmegyei számvevőszék van hivatva javaslatot 
tenni. Ezen a számvevőszék által megszavazandó



hitoktatói díjat közvetlenül az egyházmegye folyósítja. 
Ellenben az egyházkerületi pénztár 1911 január 1-től 
fogva a szekszárdi lelkész nyugtáit csak az évi 
580 korona erejéig fogadhatja el.

15. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság 1911. évi május hó 11-én 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek 1. pontja szerint a múlt 
évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 95. pontjában foglalt 
határozattal a soproni főiskola tanárainak lakáspénzét ideiglenesen 
rendezvén, felhatalmazta az ehker. pénzügyi bizottságot arra, hogy ha a 
végleges rendezéshez szükséges költségekre az ehker. államsegélyben és 
az intézetek rendszeresített jövedelmeiben vagy egyéb e célra igénybe 
vehető forrásokban az egyházkerület további inegterheltetése nélkül fede
zetet talál, a végleges rendezést végrehajtsa.

A számvevő bemutatja a végleges rendezéssel járó költségek rész
letes kimutatását, mely szerint az ehker. államsegélyből már megszavazott 
3870 korona hozzájáruláson felül a theol. akadémiában még 1640 korona, 
a tanítóképzőintézetben 1020 korona, a főgimnáziumban 1940 korona, 
összesen tehát még évi 4600 koronára volna szükség. Az ehker. közgyűlés 
ugyan megengedte az ehker. államsegélynek a lehetségeshez képest ma
gasabb összegű igénybevételét is, de a számvevő az ezen forrásból kielé
gítést váró szükségletek növekedésére való tekintetből nem javasolhatja 
a megszavazott 3870 korona emelését. Nem javasolhatja az intézetek 
rendes költségvetésének a fenti összegekkel való megterheltetését sem, 
mivel azt részben (tanítóképzőintézet) el nem viselhetik, részben az űj 
terhek az intézetek erőteljes dologi fejlődését gátolhatnák. Ellenben reá 
kell mutatnia arra a forrásra, amelyből az egyházkerület minden további 
inegterheltetése nélkül az új szükséglet egész összege fedezhető és amely 
eredeténél fogva is ezen célra fordítható. E forrás a főiskolai nyugdíjin
tézet, amelynek tőkéje az 1910. évben is 5500 korona 58 fillérrel gyara
podott és amelynek bemutatott normális költségvetése a most még fenn
álló 5820 korona nyugdíjteher számbavétele mellett 5539 korona maradékot 
tüntet fel. Ha tehát egyrészt az alap a meglevő teher mellett elbírja az 
új kiadási tételt, másrészt méltányosnak Ítéli a számvevő, hogy ez a szük
séglet ép abból az alapból fedeztessék, amelynek tőkéjében, az alapítvá
nyokat nem tekintve, részben tisztán személyi illetmény természetével biró, 
de önként átengedett összegek (érettségi- és magán vizsgadíjak, torna- és 
helyettesítési díjak) és ezeknek kamatos kamatjai is foglaltatnak és amely 
1896-ban 14 gimnáziumi és képzőintézeti tanár nyugdíjának nagy terhét 
csak 16252 korona 14 fillérrel válthatta meg. Ily módon tehát az egyház
kerületi államsegély nagyobbmérvü igénybevétele elesvén, az egyházkerü
letre még közvetve sem hárulhat új teher ; a nyugdíjpénztár alapítványainak 
jövedelme továbbra is a nyugdíjterhek fedezetére fordíttatik ; a tanári ja
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vadalmazások terhének egy csekély részét ismét az az alap viseli, amely
nek megalkotása nagyrészt mégis csak a tanároknak maguknak is köszön
hető és végül az intézet tagjainak szerzett jogait ez a rendezés nem 
érinti ugyan, de azon esetre, ha hozzájárulásuk szükségesnek Ítéltetnék, 
a számvevő bemutatja a theol. akadémia tanári karának az 1911. évi május
13-i ülésből kelt beleegyezési nyilatkozatát. A számvevő előterjesztését s 
ehhez tűzött részletes javaslatait a bizottság behatóan tárgyalván, a kö
vetkezőleg döntött:

Az egyházker. pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűléstől nyert 
felhatalmazás alapján kimondja és elrendeli, hogy :

a) az 1911. évtől fogva a főiskolai nyugdíjintézet jövedelméből az 
alapítványi pénztárban kezelt tanári lakáspénzalaphoz évenkint összesen 
4000 korona teendő át, még pedig 1640 korona a theol. akadémia, 1940 
korona a főgimnázium és 1020 korona a tanítóképzőintézet pénztárai szá
mára. Ugyanezen lakáspénzalaphoz teendő át az ehker. államsegélyből 
megszavazott 3870 korona is, még pedig 1400 korona a theol. akadémia, 
1990 korona a főgimnázium és 480 korona a tanítóképzőintézet pénztárai 
számára. A tanári lakáspénzalap a véglegesen rendezett lakáspénzek kiegé
szítésére szükséges összegeket a három intézet pénztárába beszolgáltatja, 
azonban a theol. akad. pénztárba mindig csak 3040 korona, a főgimná
ziumiba 3930 korona s a tanítóképzőintézetibe 1500 korona összeg ere
jéig. Ha az egyik vagy másik intézet összes lakáspénzeinek fedezéséhez 
a normális költségvetésben megállapított tételeken felül a tanári lakáspéz- 
alap évi járuléka nem szükségeltetnék egész összegében, a maradék a 
lakáspénzalap javára esik. Ellenben ha a tanárok lakáspénzének fedezetére 
szükséges összeg az állami fizetéskiegészítés emelkedése következtében 
az 1911. évi február 1-i összegnél magasabbra emelkedik, ez a többlet 
mindig az illető intézet saját pénztárának terhére esik.

b) 1911 január 1-től számítva az egyházkerület három soproni tan
intézete tanárainak az 1910. évi ehker. közgyűlés jegyzőkönyvének 95. 
pontjában a végleges rendezés esetére megállapított lakáspénzek járnak; 
ennek végrehajtásául az ehker. pénzügyi bizottság utasítja az ehker. pénz
tárost, hogy az e határozat kíséretében neki kiadott számvevői kimutatás 
szerint járó évi lakásbéreket folyósítsa, még pedig az 1911. év első két 
negyedére eső pótlékokat azonnal, 1911 augusztus 1-től fogva pedig a 
teljes évi lakáspénzek egy-egy negyedét.

c) Az ehker. pénztáros lakáspénze az 1910. évi ehker. jegyzőkönyv
96. pontjában foglalt határozatnak megfelelően évi 800 korona, szintén 
1911 január 1-től kezdődő hatállyal; e lakáspénz egész összegében a köz- 
igazgatási pénztár terhére esik.

Ezen határozatok azonnal végrehajthatók s a kiutalt összegek azonnal 
folyósíthatok, a határozatok joghatálya azonban az egyházkerületi köz
gyűlés utólagos jóváhagyásától függ.
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A pénzügyi bizottság javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizott

ság intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.

16. Ugyanazon jegyőkönyv 3. pontja szerint Papp József tanító
képzőintézeti igazgató előadja, hogy értesülése szerint a soproni magyar 
gyermekkert- és bölcsőház-egyesület meglevő telkének egy részét, mely 
a tanítóképzővel szomszédos, eladni —  bölcsőházul használt épületét pedig 
bérbeadni szándékozik.

A szóban forgó telek az egykori Kánia-féle kertnek kisebbik fele. 
Az egész telek nagysága a telekkönyvi bejegyzés szerint 1092-9 öl, az 
eladásra kerülő rész Schármár János építész úr felmérése szerint mintegy 
375 öl.

Schármár építész úr véleménye szerint ez a 375 öl terület bőven 
elegendő arra, hogy az egykor felépítendő intézeti épületünk azon elférjen, 
a tanítóképző és a gyakorló-iskola összes helyiségeivel együtt. Mostani 
intézeti udvarunkról lépcsőfeljáratot lehetne odakészíteni, a főhomlokzat 
pedig a Zsilip-utcára eshetnék. Intézetünk régi épülete kizárólag interná- 
tusnak volna berendezhető.

Miután a tanítóképzőintézet építésére államsegély engedélyezése néhány 
év alatt joggal remélhető s így a telek megszerzése aktuális, másutt a telek 
ára mindenütt igen magas, a mostani tanítóképzőnk mellett másutt építeni a 
telek mélysége miatt nem lehetne, ennek a teleknek megszerzése szüksé
gesnek mutatkozik; de meg kell azt szerezni még akkor is, ha építési 
államsegélyre nem is számíthatunk, mert egy gyakorló iskolát okvetlenül 
kell építtetnünk, miután a ma bérben birt helyiségek alkalmatlanok és 
távol vannak a tanítóképzőintézettől.

Meg kell tehát szerezni a telket az építendő tanítóképzőintézetnek 
s amennyiben ezt építési segély híján nem építtethetnénk fel, egy gyakoló 
iskola céljaira, a telekre mindenkép szükségünk van.

Mindezek tekintetbe vételével Rátz Ottó dr. főisk. felügyelővel egyet
értve a felsőbb hatóságok utólagos jóváhagyásának reményében, az egy
házkerület nevében a jelzett telekre vevőnek, a bölcsőházra pedig a gya
korló iskola céljaira bérlőnek ajánlkozott, kéri ezt tudomásul venni s kér 
a további lépésekre utasítást.

A pénzügyi bizottság a telek megszerzésének fontosságát belátva, 
azon reményben, hogy a telek viszonylag olcsón szerezhető meg s a 
telek árára az egyébként igen szerény építési alapban megvan a fedezet, 
jóváhagyólag tudomásul vette a tanítóképzőintézeti igazgató azon lépéseit, 
hogy a vétel és bérlet tárgyában a gyermekkert igazgatójával érintkezésbe 
lépett és felhatalmazta a bölcsőde épületének a gyakorló iskola céljaira 
leendő bérbevételére és felkérte, hogy a vétel ügyében a további tárgya
lások eredményét jelentse be határozathozatal végett.



— 12 -

Miután ezen advás-vevési jogügylet előrelátha
tóan rövid időn belül véglegesen megköthető volna, 
a pénzügyi bizottság a következő határozati javas
latot terjeszti elő :

Az egyházkerületi közgyűlés felhatalmazza az 
elnökséget ezen ügy végleges rendezésére és a 
teleknek az egyházkerület nevében való megvételére.

17. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint az 1910. évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 154. a) pontjában foglalt határozat felhívja a pénz
ügyi bizottságot, hogy a reformáció jubileumi évére felállítandó egyház
kerületi ház helyiségeinek számát és méreteit megállapítsa s szakértő 
által ideiglenes tervrajzot és költségelőirányzatot készíttessen. A szám
vevő bemutatja a theol. akad. tanári karának az egyházkerületi házban 
elhelyezendő theol. akadémia helyiségeire vonatkozó javaslatát, mely szerint 
a theol. akadémiának a következő helyiségekre volna szüksége: 4 előadó 
terem, még pedig egy 50, egy 30 és kettő 20— 20 hallgató számára; to
vábbá 1 társalgóterem 50 hallgató és az ifjúsági könyvtár számára ; 1 
kisebb zenegyakorló szoba (zongorával és harmoniummal), egy igazgatói 
és egy tanári szoba, 1 könyvtári terem dolgozó szobával; iskolaszolgai 
lakás (2 szoba és konyha); 5 szobás igazgatói vagy tanári lakás.

Az ehker. pénzügyi bizottság a theol. akad. tanári kar javaslatát el
fogadta s azt az ehker. levéltár és pénztár számára való helyiségekre 
vonatkozó következő adatokkal egészítette ki: egy pénztári szoba, egy 
számvevői szoba, 1 pénztári és számvevői irattár, 1 levéltári helyiség, 1 
levéltáros szoba, 1 a Sopronban tartandó bizottsági ülések számára való 
üléstéréin, amely a theol. akadémiának disztermül is szolgálhatna; végül 
a megfelelő pincehelyiségek.

A pénzügyi bizottság utasította a számvevőt, kérje fel Bendl Alfréd 
mérnök urat, hogy ezen adatok alapján méltányos tiszteletdíj ellenében 
általános költségvetést készíteni szíveskedjék.

Tudomásul szolgál.

18. Elnök bemutatja a bold, emlékű Simunyák Antal úr hagyomá
nyosainak 1011. évi május hó 24-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyet, 
mely szerint a pénztár megvizsgáltatott, rendben találtatott, a pénzkezelők
nek a felmentvény megadatott. Miután a kir. Ítélőtábla a soproni kir- 
törvényszék Ítéletét helybenhagyta s az egyházkerület 13.508 korona 18 fillér 
tőke s járulékainak megfizetésére köteleztetett, felkértük az egyházkerületi 
ügyészt az Ítélet elleni felebbezés beadására és miután a két egybehangzó 
ítélet a jogerőre való tekintet nélkül végrehajtható, a fenti tőke s ennek
1908. évi október hó 16-tól járó 5°;0-os kamatainak kiutalványozása 
mellett felkértük még az egyházkerületi ügyészt a szükséges vagyon
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talansági bizonyítványok beszerzésével a pénznek bírói letétbe helyezésére, 
hogy azt csak akkor kapják kézhez a felperesek, ha az Ítélet jogerőre 
emelkedik. Ez megtörtént, a törvényszék még nem határozott, hogy el
fogadja-e a letétbe helyezett összeget bírói letétként.

Tudomásul szolgál.

19. A számvevő bemutatja az egyetem es pénztárnak az Egyházi 
Alkotmány 301. §-a értelmében az egyházkerülettel közölt 1910. évi szám
adását. Eszerint az egyetemes közalapnak évvégi tőkemaradványa 301103 
korona 34 fillér, tehát 3(598 korona 25 fill írrel gyarapodott. Az egyetemes 
nyugdíjintézet tőkemaradványa 2503408 korona 72 fillér, a tőke tehát a 
múlt évihéz viszonyítva 343277 korona 2(5 fillérrel gyarapodott, azaz az 
egyetemes államsegélyből ideutalt 30120 ) koronánál nagyobb összeggel; 
a nyugdíjak összege 226387 korona 94 "M! rt tett. A kegydijalap 51 korona 
70 fillérrel apadván az év végén 1 1 0  korona 06 fillér volt; a tőke 
kamatjaiból és a közalapnak ideutalt 9(5 • » korona járulékából 10105 korona 
került kegydíjak címén kiosztásra. A sw dleikószi kongruaszámla marad
ványa pedig 533 korona 70 fillérrel 7 -1  korona 84 fillérre emelkedett 
Az egyetemes egyházi adóalap maradvínya -141254 korona 44 fillér, a 
tartalékszámláé 57632 korona 4(5 fill r volt az év végén.

Tudomásul szolgál.

20. Elnök bemutatja a „báró Baldácsy Antal protestáns alapítvány“ 
ügyében megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét a jelentéssel az 1910. évről 
és az 1911 évi költségelőirányzattal.

Tudomásul szolgál.

21. Elnök bemutatja az egyházkerületi pénztárosnak kimutatásait az
1909. év és az 1910. év első felében elhelyezett és visszafizetett jelzálog
kölcsönökről, mely szerint jelzálogállományunk újból gyarapodott.

Tudomásul szolgál.

22. Főszámvevő előterjeszti, hogy az 1910. évben a dunántúli ág. 
hitv. evang. egyházkerület közvetlen kezelése alatt a következő 14 pénztár 
állott :

a) Összesített járulékpénztár (1. sz.);
b) Közigazgatási pénztár (2. sz.). melynek az ehker. pénztáros által 

külön számadásokként beterjesztett két számlájaként szerepel a lelkészi és a 
segédlelkészi kongrua (3. 4. sz.)

c) Theologiai akadémiai pénztár (5. sz.)
d) Főgimnáziumi pénztár (6. sz:)
e) Tanitóképzőintézeti pénztár (7. sz.)
f) Leányiskolái pénztár (8. sz.)
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g) Alapítványi pénztár (9. sz.)
h) Tápintézeti pénztár (10. sz.)
i) Főiskolai nyugdíj intézeti pénztár (11. sz.)
j)  Egyetemes közalap-pénztár (12. sz.)
k) Egyetemes nyugdíjintézeti pénztár (13. sz.)
l)  Simunyák Antal hagyatéki pénztár,
m) Forgalmi pénztár, mely az ehker. pénztáros által külön vezetett 

„Átmeneti“ és „Postatakarékpénztári“ pénztárak egyesítése (14. 15. sz.) és 
végül

n) Gyámoldai pénztár (16. sz.).
Az ezen pénztárak 1910. évi tétel- és tőkeforgalmát, valamint 1910. 

december 31-i vagyonállását részletesen feltüntető „Kimutatás“ nyomtatás
ban megjelent és azt az illetékes tényezőknek rendelkezésére bocsátottuk.

Ezek pénztárak közül a Simunyák Antal-hagyatékot a hagyományo
soknak 1911. évi május 24-én tartott értekezlete már megvizsgálta és 
jóváhagyta.

A többi 13 pénztár naplóját és számadását, melyeket az ehkerületi 
ellenőr tételenként átvizsgált és Ö is helyesnek találta — beterjeszti.

A gyámoldai pénztárról külön tesz jelentést; az egyetemes közalap- 
és egyetemes nyugdíjintézeti pénztárakról, amelyek csak a befolyt járulé
kokat és adományokat továbbítják az egyetemes pénztárba, nem szükséges 
külön megemlékeznie.

A többi kilenc pénztárra és az összesítésekre vonatkozó jelentését 
és javaslatait a következő pontokban terjeszti elő :

23. Az összesített járulékpénztárban a hátralék most 257 korona 
82 fillérrel kisebb kisebb ugyan, de még mindig 800 korona 76 fillér. Ez 
összeg 1 veszprémi, 4 somogyi és 3 tolna-baranyai egyházmegyei gyüle
kezetét terhel. E hátralékok különben 1911. évi január hó végéig befolytak.

Tudomásul szolgál.

24. A közigazgatási pénztár, mely e néven most először szerepel 
a régi közpénztár helyett, a bevételi rovatban csak a kamat és nyomtat
ványok tételeinél mutat némi emelkedést. Ellenben a kiadások rovatában 
emelkedtek: a fizetések és tiszteletdíjak 3033 korona 33 fillérrel, a nyom
tatványok számlája 686 korona 03 fillérrel 2665 korona 43 fillérre, a fuvar 
és napidíjaké 1094 korona 28 fillérrel 5586 korona 25 fillérre, a püspöki 
és pénztári irodai felszerelésé 551 korona 08 fillérrel és ez évben szerepel 
először a püspöki irodai és levéltári helyiségek évi bére 1100 koronával, 
amiben azonban az 1909. évi hátralék is foglaltatik. Ha mindazonáltal az 
év elején megvolt 156 korona 26 fillérnyi, illetőleg (a közpénztárt magát 
terhelő) 1639 korona 23 fillérnyi túlkiadást az év végén 2737 korona 53 
fillérnyi, illetőleg (a közpénztárra magára eső) 1414 korona 16 fillérnyi
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maradék váltotta fel, úgy az első sorban abban találja magyarázatát, hogy 
az 1909. évben a tartaléktőke az ehmegyei közigazgatási segélyt nem szá
mítva 8133 korona 52 fillérrel, az 1910. évben pedig csak 361 korona 19 
fillérrel gyarapodott. A tartaléktőkére, amely 1910 végén 9859 korona 50 
fillért tett, éppen a közigazgatási pénztárnak van leginkább szüksége, 
mivel kiadási tételei mutatják a viszonylag legnagyobb hullámzást.

Tudomásul szolgál.

25. A theologiai akadémiai pénztárban a személyi kiadás a kor
pótlékok és lakáspénzek emelkedése következtében 2666 korona 67 fillérrel 
nagyobb a múlt évinél, a fűtési, világítási és tisztogatási számla is emel
kedett valamivel (69 korona 17 fillérrel), viszont a nyomtatványok, fenn
tartás és javítás tételeinél 244 korona 30 fillérnyi megtakarítás mutatkozik. 
A költségtöbblet mellett sem kellett igénybe venni a tartalékalapot, sőt ez 
5000 koronával gyarapodott is; csak éppen az év elején megvolt 2923 
korona 95 fillérnyi pénztármaradék szállt alá az év végén 34 korona 67 
fillérre. A vagyonkimutatás szerint az intézet vagyona 38484 korona 77 
fillérrel apadt ugyan, de ez az apadás azért csak látszólagos, mivel a 
tartalékalapot áttettük az alapítványi pénztárba, amelynek megnövekedett 
tőkéjében tehát ez a vagyonérték is benneíoglaltatik.

Tudomásul szolgál.

26. A főgimnáziumi pénztár immár abban a régóta óhajtott meg
nyugtató helyzetben van, amelyet az új államsegély-szerződéstől vártunk. 
Az 50000 korona beruházási államsegélyből a még fennállott 23000 korona 
építési kölcsönt teljesen törlesztettük, aminek következtében a 4 1/¥°/<rOS 
kamat is ezentúl elesik; továbbá helyreállítottuk a tartalékalapot 12417 
korona 80 fillérnyi összegben ; és teljesen eltűnt az év elején megvolt 
10541 korona 60 fillérnyi túlkiadás is, sőt a számadás 5735 korona 21 
fillérnyi maradékkal záródott. A kiadásban emelkedtek: a személyi díja
zások 2432 koronával, mihez az ehkerület 1853 korona 54 fillérnyi lakás- 
pénzrendezési-segéllyel járult; a könyv- és szertári kiadások 1486 korona 
85 fillérrel, a házi szükségletek számlája 331 korona 82 fillérrel. Ha az 
intézet tovább is óvatosan halad, pénzügyi helyzete teljesen megszilárdúl. 
A múlt évi vagyonálláshoz viszonyúvá azt, a javulás 52897 korona 81 
fillérnyi összegben mutatkozik.

Amily megnyugtató az intézeti számadásnak az eredménye, annyira 
bántó, hogy abba most is bele van keverve a bonyhádi és felsőlövői taná
roknak semmiképen ide nem tartozó fizetéskiegészítési államsegélye.

Ezért a pénzügyi bizottság a következő határozati javaslatot terjeszti 
az egyházker. közgyűlés elé:

Mivel az egyházkerület a bonyhádi és felsőlövői 
gimnáziumi tanárok fizetés kiegészítési állománysegé-
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lyének kezelésére és az arról való számadásra sem 
nem kötelezhető, sem arra illetékes nem lehet: az 
ehkerületi közgyűlés a múlt évi jegyzőkönyv 110. 
pontjában foglalt határozatot megismételve felkéri az 
eh kerületi elnökséget, intézzen a közoktatási kor
mányhoz sürgős felterjesztést azzal a kérelemmel, 
hogy ezt az államsegélyt saját szabályrendeletének 
megfelelően közvetlenül az intézetek fenntartó testü
letéinek címére utalványozza.

27. A tanítóképző-intézeti pénztár, ámbár az egyhker. államsegélyből 
és az egyetemes közalapból nyert összesen 12.400 koronányi fenntartási 
segély most is befolyt és ámbár a növendékek díjai 532 koronával, a 
folyó költségek fedezésére szánt kegyadományok 1137 koronával emel
kedtek, most is csak 100 korona 25 fillérnyi maradékkal záródott. 
A 233 korona 47 fillérrel apadt házi szükségleteken kívül majd minden 
tételnél mutatkozik kisebb emelkedés. A vagyonkimutatás ugyan 1903 korona 
20 fillérnyi gyarapodást tüntet fel, mivel a kölcsönből 2000 koronát törlesz
tettünk; de a kölcsönből még mindig fennáll 17.300 korona és az egyház- 
kerületi államsegélyt sem lehet már soká a 10.000 koronás fenntartási 
segéllyel megterhelni. A régi források elégtelenek, újakat nem tudunk 
találni, addig is, míg az intézet államosítására irányuló törekvések nagyobb 
eredménnyel nem biztatnak, csak a leggondosabb takarékossággal kerül
hetjük ki talán az intézet pénzügyi válságát.

Tudomásul szolgál.

28. A kőszegi felsőbb leányiskolái pénztárban a növendékek 
fizetései cimén ismét 4202 koronával több folyt be, összesen 42.247 korona ; 
a folyó kiadásokra szánt adományok is emelkedtek 943 korona 20 fillérrel; 
az ehker. államsegéllyel, a közalapból és Gusztáv Adolf-egylettől nyert 
segéllyel együtt 24.050 korona 31 fillért tettek. De emelkedett természe
tesen a kiadás legtöbb tétele is : a személyi díjaké 2725 korona 91 fillér
rel, az élelmezési 3472 korona 71 fillérrel, egyéb házi szükségleteké 
744 korona 26 fillérrel, a könyv- és szertáraké 1281 korona 59 fillérrel; 
ellenben a javítások és felszerelések szükéglete 1263 korona 61 fillérrel 
apadt. A szükségleti tételek emelkedése okozta, hogy az év elején megvolt 
3700 korona 56 fillérnyi maradék, amely különben is teljesen az 1909. évi
80.000 koronányi kölcsönből származott, az év végéig eltűnt s helyébe 
156 korona 74 fillérnyi túlkiadás került. E túlkiadás teljes fedezetet 
találhat az 1135 korona 55 fillérrel megnövekedett ideiglenes tőkében, 
úgy, hogy ennyivel kisebb tőkésítés esetén 978 korona 81 fillérnyi maradék 
lett volna. E tőkeemelkedésnek, a felszerelések 4797 korona 78 fillérnyi 
értéknagyobbodásának és a kölcsönteher 1913 korona 48 fillérrel való
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kisebbedésének köszönhető, hogy az intézet vagyona most a túlkiadás 
mellett is 3989 korona 51 fillérrel nagyobb. Még nagyobb lett volna, ha 
az iskolaépület nem régi, hanem új biztosítási értékében szerepelne, amely 
81.093 korona 40 fillért tesz; tehát 27.896 korona 60 fillérrel többet. A 
számvevő ezt a helyesbítést az 1910. évi kimutatásban már nem végez
hette, de az 1911. éviben majd kipótolja.

Az intézetnek pénzügyi helyzete azért nyugtalanító, mivel évi 24.000 
korona s ennél is több rendkívüli segélyre szorul. A szükségletek termé
szetszerűen, a kedvezmények már kevésbbé megokolható módon emel
kednek; az ehker. államsegélyt, mely most az intézetnek legnagyobb 
segélyforrása, egy-két év múlva a gyámolda fogja nagyobb mértékben 
igénybe venni. Épp azért a leányiskola szükséges fejlődésével kapcsolatban 
az intézet egészséges pénzügyi megalapozásának kérdése még semmiesetre 
se kerülhette a napirendről, sőt fokozottabb mértékben kell, hogy egyház- 
kerületünk gondját tegye.

Tudomásul szolgál.

29. Az alapítványi pénztárban tömegesen és külön kezelt alapít
ványok és alapok tőkéi, melyek közül a tömegesen kezeltek most is 
tiszta 4‘5°/ú-ot hoznak, újra feltűnő összegei gyarapodtak: 106.270 korona 
39 fillérrel, amiből 91.055 korona 14 fillér az alapokra, 15.215 korona 
25 fillér pedig az alapítványokra esik. Az alapok tőkeemelkedésének főoka, 
hogy az egyes intézeti pénztárakhoz tartozó alapokat 1910-ben a könnyebb 
kezelés végett lehetőleg mind áttettük az alapítványi pénztárba. így a 
theologusok tanítói póttanfolyam-, a theol. akadémiai, a tanítóképzőintézeti 
építési, tanári lakáspénzalapot. De a régebbi alapok magok is gyarapodtak, 
leginkább az összesített leányiskolái alap mélt. Véssey Sándor egyházker. 
felügyelő úr 2000 korona újabb adományával és ugyan ő, akinek nevével 
épp ezen pénztárban gyakran találkozunk, gyarapította az egyházkerületi 
árvaházalapot is 1000 koronával; a missziói alap is az egyházkerület és 
az egyetem adományaiból 2721 korona 94 fillérrel szaporodott; hasonló
képen a tápintézeti tartalékalap áttétel útján és saját kamatjaiból 10.460 
korona 12 fillérrel. Itt az alapok között kezeljük az egyházi adóalapot is, 
amely azonban azért nem tőkésíthető, mivel csak rövid ideig ' marad a 
pénztárban, t. i. az év utolsó néhány napján ; a következő év első napjai
ban már kifizetésre kerül. A pénztári forgalomban szereplő 109.846 korona 
54 fillérnyi pénztármaradékból 108.994 korona esik az adóalapra, úgy
hogy a pénztárnak saját maradéka csak 852 korona 54 fillér. A tartalék- 
alap tőkéje épp a maradékösszeg alábbszállása következtében szaporodott 
17.551 korona 18 fillérrel. Ha a tőkéhez hozzáadjuk a maradékot és az 
5116 korona 37 fillérnyi tiszta kamathátralékot, úgy a tartalékalap értékét 
64.639 korona 09 fillérben találjuk meg, ami a múlt évihez viszonyítva 
szintén 3495 korona 50 fillérnyi gyarapodást jelent.

2



Az alapítványok sorában is egy új van: a Czuppon Sándor-féle 
200 koronával. A régiek közül nagyobb mértékben gyarapodtak: a leány
iskolái fenntartási alapítvány Rajner Gyula 1252 korona 81 fillérnyi hagyo
mányával, a lelkészegyleti leányiskolái alapítvány 325 korona 42 fillérrel, 
a Maróthy Lászlóné Káldy Ida alapítványa az alapítónak újabb 200 korona 
adományával és a Gyurátz Ferencné Matus Karolina alapítványa a 408 
korona alapítványi tőkebefizetésseL A többi alapítvány tőkéje is majdnem 
kivétel nélkül gyarapodott, de csekélyebb mértékben kamatjainak mara
dékából.

A kamatjövedelem a múlt évit 7561 korona 15 fillérrel haladta meg, 
még pedig azért, mivel a hátralék most 745 korona 24 fillérrel kisebb, a 
tőkeösszeg különösen az ide áttett alapokkal sokkal nagyobb és végül 
mivel a tőkeelhelyezés ismét kedvezőbbé vált. A takarékbetétek ugyan 
megint emelkedtek 55.607 korona 11 fillérrel, a 6u/0-os magánkötvények 
is apadtak 16.923 korona 24 fillérrel, de az 5 és 5 72%-os tőkék összesen 
71.600 koronával szaporodtak is.

Tudomásul szolgál.

30. A tápintézeti pénztár tételeiben alig van szembetűnő változás, 
két tétel kivételével. Az ifjak díjai címén ugyanis 2367 korona 50 fillérrel 
több folyt be és élelmiszerek s egyéb konyhai szükségletek címén 
2670 korona 36 fillérrel több adatott ki. A díjhátralék most 615 koronával 
kisebb ugyan, de még mindig 4763 korona 90 fillért tesz. A vagyon
kimutatás szerint az apadás 4494 korona 38 fillér, mivel az év elején 
megvolt 5344 korona 17 fillérnyi maradék az év végéig 1190 korona 
50 fillérre apadt le. Ám de az alapítványi pénztárban kezelt tartalékalap 
10.460 korona 12 fillérrel szaporodván, a számadási év valósággal 5965 
korona 74 fillérnyi javulást jelent. A buzgó gondnok elismerésreméltó 
fáradozása hozta az intézetet segélyre többé nem szororuló helyzetbe, 
ami reményt-nyújt arra, hogy alapjait teljesen megszilárdítván, váratlan 
áremelkedések, vagy más eshetőségek sem fogják az intézetet újra 
veszedelembe sodorni.

Tudomásul szolgál.

31. A főiskolai nyugdíjintézeti pénztár a múlt évinél 2799 korona 
21 fillérrel nagyobb pénztári maradékkal, 6619 korona 10 fillérrel záródott. 
Tőkéi is 5500 korona 58 fillérrel szaporodtak, úgyhogy a 89 korona 84 
fillérrel növekedett hátralékos követelést is hozzászámítva, a vagyon
gyarapodás 8389 korona 63 fillért tesz. Az alapítványok tőkeösszege az
1910. évi közgyűlési jegyzőkönyv 115. pontja szerint történt rendezés 
után 66.230 korona 63 fillér, a közpénztári tőke pedig 212.547 korona 08 
fillér, együttesen 278.777 korona 71 fillér.

Tudomásul szolgál.

— 18 -
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32. A forgalmi pénztár, amely az egyházker. pénztáros által külön 
vezetett „Átmeneti pénztár“ és „Postatakarékpénztárt pénztár“ egyesítése 
csak átmeneti jellegű tételek nyilvántartására szolgál. De mivel a posta
takarékpénztár évvégi ideiglenes tőkéjében az összes többi pénztárak 
évvégi maradékaikkal érdekelve vannak, ezek csak az illető pénztáraknál 
vannak feltüntetve, míg itt a 129.360 korona 17 filTérnyi pénztármaradék- 
összegből az 1910. évi december hó 31-én tartott ideiglenes tőkeként 
még fennálló 115.416 korona 09 fillér természetesen visszafizetett ideiglenes 
tőkeként szerepel.

Tudomásul szolgál.

33. Az összes pénztárak pénztári forgalma 3,873.927 korona 09 
fillér, ami a múlt évinél 176.346 korona 99 fillérrel kevesebb, de még 
mindig több, mint a többi három kerületé együttvéve. A tőkeforgalom is 
114.203 korona 47 fillérrel kisebb, mint volt 1909-ben. Ez a forgalom a 
közértékpapirokat, magánintézeti értékpapírokat és alapító-leveleket éppen 
nem érintette, hanem csakis a takarékbetétekre és magánkötvényekre 
terjedt ki. Amazoknál az emelkedés 59.839 korona 20 fillér, miből a leg- 
nagyobbrész, t. i. 45.256 korona 06 fillér a 4u/0-os betétre esik; emezeknél 
a gyarapodás csak 7919 korona 78 fillér. Apadt ugyanis a 6 70-os tőke 
18.123 korona 24 fillérrel, a 472 °/„-os is 26.913 korona 48 fillérrel, de 
emelkedett az 5 és ö 1/ / / 0-os 45.631 korona 50 fillérrel és 8225 koronával. 
Az összes tőkeszapomlat 67.758 korona 98 fillér.

Tudomásul szolgál.

34. Az egyházkerületi intézetek és pénztárak tiszta vagyona 1910. 
évi december hó 31-én 2,002.806 korona 11 fillér, azaz 100.921 korona 
09 fillérrel több a múlt évinél. Ez elsősorban a tekintélyes tőkeszaporulat
nak és a terheket közel 50.000 koronával csökkentő főgimnáziumi beru
házási államsegélynek köszönhető. Tiszta terhe egy pénztárnak sincs. 
Hiánnyal is egyedül a felsőbb leányiskolái pénztár zárta le a számadási évet.

Tudomásul szolgál.
A pénzügyi bizottság főszámvevőnek szép és 

kimerítő jelentéséért őszinte köszönetét mond.

35. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottságnak az 1911. évi julius hó
8-ik napján a pénztár megvizsgálása tárgyában tartott üléséről felvett 
jegyzőkönyvet, melynek tanúsága szerint az összes értékek hiány nélkül 
megtaláltattak.

A pénzügyi bizottság javaslata:
A egyházkerületi közgyűlés a számvevőnek, 

kulcsőröknek és pénztárosnak a szokásos felmentvényt 
megadja.

2 *



36. A számvevő beterjeszti a részletes költségvetések alapján össze
állított 1911. évi költségelőirányzatot, amely szerint az összes bevétel 
800.133 korona 28 fillér, az összes kiadás 831.011 korona 01 fillér. E

' kiadásban foglaltatik 1999 korona 59 fillér kölcsöntörlesztés és 150.056 
korona 38 fillér tőkésítés. A tiszta hiány 30.877 korona 73 fillér, amely 
az egyes pénztárak költségvetéseiben még nem szereplő egyházkerületi 
államsegélyrészekben teljes fedezetet fog találni.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi 
s a következő határozati javaslatot terjeszti az egy
házkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztett 
költségelőirányzatot elfogadja és utasítja a pénztárak 
kezelőit, hogy azoknak alapján járjanak el.

37. A számvevő bemutatja az egyházkerületi pénztárosnak mint bizto
sítási megbízottnak az 1910. üzletévről szóló jelentését. Eszerint a tűz- 
osztályban 1821 biztosítás köttetett 8, 100.112 korona 93 fillér értékben, 
a jégosztályban pedig 25 biztosítás 58.138 korona 40 fillér értékben. A 
tűzbiztosítások száma tehát 187 darabbal, a jégbiztosításoké pedig 10 
darabbal emelkedett; amazoknál az értékemelkedés 523.445 korona 30 
fillér, emezeknél 34.787 korona 52 fillér. A társaság az egyházkerületi 
pénztár közvetítésével 9653 korona 21 fillér kárösszegeket fizetett ki, még 
pedig 8422 korona 25 fillért a tűzosztályban és 1230 korona 96 fillért a 
jégosztályban. Az egyházkerület tiszta nyeresége 3972 korona 43 fillér, 
ami a múlt évihez viszonyítva 227 korona 10 fillérnyi emelkedést mutat. 
Az egyházkerületi pénztáros jelenti továbbá, hogy az év folyamán meg
üresedett borostyánkői és szilsárkány lelkészi hivatalok betöltéséig a 
biztosítási ügyleteket Varga Dezső, Mesterházy Károly, Baldauf János, 
Brunner János, Leyrer János, Schranz János és Böhm Sándor tanító urak 
közvetítették és buzgó odaadással intézték az ügyeket.

A pénzügyi bizottság a biztosítási jelentést tudo
másul veszi és úgy az ebben névszerint felsoroltak
nak, mint általában a biztosításokat közvetítő összes 
lelkész és tanító uraknak e téren kifejtett önzetlen 
munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítja.

38. Hollós János egyházkerületi ellenőr jelenti, hogy a Kleeblatt 
Hermann-íele házról vezetett 1910. évi pénztári naplót és számadást 
megvizsgálta és rendben találta.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi 
és Jausz V. házgondnoknak a felmentvényt megadja.

— 20 —
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39. A számvevő bemutatja az egyetemes egyház pénztárának 1910. évi 
számadását.

Tudomásul szolgál.

40. A báró Baldácsy-alapítvány jövedelméből egyházkerületünk ez 
évben 12.000 koronában részesül.

A pénzügyi bizottság ezen segélynek a kegyes 
alapító rendelte célokra való elosztása végett a követ
kező tervezetet és határozati javaslatokat terjeszti
az egyházkerületi közgyűlés elé:

1. Püspök úr részére....................  4000 korona
2. A püspöki segédlelkész java

dalmára ................................  1200 „
3. Szegény lelkészözvegyek jav. 2700 „
4. Építkező szegény egyházköz

ségek ja v á ra ............................  4100 „
összesen . . 12000 korona.

A szegény lelkészözvegyek javára rendelt 2700 
koronából részesül: Görög Lajosné, Ritter Sámuelné 
és Szinicz Lajosné, vagyis 3 lelkészözvegy egyenként 
200 korona segélyben ; továbbá Bauer Adolfné, Bejek 
Györgyné, Blajsza Jánosné, Eősze Dezsőné, Eősze 
Istvánné, Falaky Károlyné, Fleischhacker Károlyné, 
Guggenberger Jánosné, Káldy Mihályné, Kolbenheyer 
Béláné, Kövesy Károlyné, Ludig Józsefné, Ráhner 
Máténé, Schrödl Józsefné, Szakái Jánosné, Szily Lénárd- 
né, Tóth Gyuláné, Tóth Jánosné, Tóth Sándorné, 
Wágner Jánosné és Weisz Józsefné, vagyis 21 lelkész
özvegy egyenkint 100 korona segélyben.

Schneider Vilmosné, Laucsek Jónásné és Wies- 
ner Boldizsárné kérvényeit az 1910. évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 125. pontjában kimondott határozat alap
ján annál inkább kellett mellőzni, mivel ezen folya
modók mindegyike egyéb forrásokból ezer koronát 
meghaladó segélyben részesülnek.

41. Az egyházkerületi gyámintézeti elnök javaslatára a báró Baldácsy- 
alapítvány jövedelméből az építkező szegény egyházközségek javára 
rendelt 4100 koronára vonatkozólag

a pénzügyi bizottság a következő felosztási tervezetet 
terjeszti az ehkerületi közgyűlés elé:

f
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a) Zalaegerszeg, Alsólendva, Lajtaújfalu
egyenkint 500 K =  1500 K

b) Szekszárd, Kölesd, Szentgotthárd egyen-
kint 300 K = 900 )>■

c) Rabold, Locsmánd, Vásárosmiske, Kerta,
Nagydém, Nagygyimót, Keszthely, Balf
egyenkint 200 K = 1600 )Y

d) Iván és Keményegerszeg 100 »
összesen 4100 IC

42. Ugyancsak az ehker. gyámintézeti egyházi elnök javaslatára a 
loósi és egervári báró Solymossy László és neje Horváth Terézia 
alapítvány jövedelméből felosztás alá kerülő 900 koronára nézve

a pénzügyi bizottság a következő tervezetet terjeszti 
fel: a) Magyarkeresztúr 200 K; b) Csóth, Külsővath, 
Bonnya egyenkint 100 K =  300 K ; c) Jánosháza 
400 K.

43. Ugyancsak az ehker. gyámintézeti elnök javaslatára a közalap- 
segélybó'l felosztás alá kerülő 1660 koronára nézve

a pénzügyi bizottság a következő tervezetet terjeszti fel-
a) Barcs, Kisbastáji, Gyönk, Belecska, Duna-

földvár egyenkint 200 K =  . . . .  1000 K
b) Sopronbánfalva, Veperd, Pusztaszent-

lászló, Bollahida, Nagydém egyen
kint 100 IC = .........................................  500 „

c) az egyházker. árvaházalap javára_________160 „
összesen 1660 K

A pénzügyi bizottság arra való tekintettel, hogy 
a segélykérvényeket benyújtó gyülekezetek anyagi 
helyzetét kellőkép megbirálni nem tudja, a követ
kező határozati javaslatot terjeszti fel:

Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egyház- 
községeket, hogy jövőre az egyházmegyei számvevő- 
székekhez nyújtsák be kellően felszerelt kérvényeiket,, 
melyek azt véleményezve terjesztik a pénzügyi bizott
ság elé.

44. Az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 178. pont
jában foglalt határozattal a pénzügyi bizottságtól javaslatot kiván aziránt 
hogy az énekügyi bizottság tagjai, mint akik évek hosszú során fára
doztak az anyaggyűjtés és szerkesztés munkájában, mimódon részesíttes- 
senek méltányos tiszteletdíjban. A számvevő jelenti, hogy a tiszteletdíjra
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vonatkozó javaslat céljából bizonyos útbaigazító adatokat kért az ének
ügyi bizottságtól, mely ezt az útbaigazítást az 1911. évi május 11-én 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 3. pontjában meg is adta. Ezen be
mutatott jegyzőkönyv szerint az énekügyi bizottságnak az a javaslata, 
hogy a tiszteletdíj megállapításánál e kettő vétessék figyelembe : a bizott
sági munkálatokban eltöltött idő (évenkint 25—30 ülés) és az énekes
könyvbe felvett eredeti vagy fordított, ill. átdolgozott énekek száma. 
A bizottság munkálataiban az üléseken résztvettek: négyen, t. i. Bancsó 
Antal (1905 óta mint elnök is), Kapi Gyula (1905-ig mint elnök is), Payr 
Sándor és Zábrák Dénes 19 évig; néhai Vojtkó Pál 10 évig, Ihász Ferenc 
27j évig, Sántha Károly pedig a bizottság külső tagja volt. Az új énekes
könyvbe felvétetett: Csengey Gusztáv 13 eredeti, főtisztelendő és méltó- 
ságos Gyurátz Ferenc püspök úr 10 eredeti, Nagy Lajos szentantalfai 
lelkész 9 fordított, Payr Sándor 2 eredeti és 63 fordított, Sántha Károly 
105 eredeti és 69 fordított, Zábrák Dénes 5 eredeti és 88 fordított, végül 
Ihász Ferenc 7 fordított, illetőleg átdolgozott éneke.

A bizottság e jelentést meghallgatván, elsősorban a tiszteletdíjak 
összegéről s ennek fedezeti forrásáról tanácskozván, arra az eredményre 
jutott, hogy más forrásra nem mutathat, mint a kiadó által az egyház- 
kerületnek szerződésileg egy-egy kiadásért 1200 koronában megállapított 
tiszteletdíjra. Azt ajánlja tehát, hogy a bizottsági tagok és énekszerzők 
tiszteletdíjának fedezésére az egyházkerület engedje át az első 5 kiadásért 
járó összesen 6000 koronát, mégis úgy, hogy az egyházkerület az első 
két kiadás után majd egyszerre esedékes 2400 koronát az egyházkerületi 
államsegélyből előlegezze s már most folyósítsa; a 3., 4. és 5. kiadásból 
a szerkesztőknek és szerzőknek, esetleg jogutódjaiknak járó tiszteletdíj
részleteket pedig akkor, amikor ezen kiadásokért a kiadó az 1200—1200 
koronát beszolgáltatja. A bizottság továbbá egyenkint is megállapítván a 
tiszteletdíjakat a következő határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi 
tudomásul, hogy az új egyházkerületi énekeskönyv 
immár a sajtó alól is kikerült és ez alkalomból hálás 
köszönetét szavaz mindazoknak, akik az évtizedek 
gondos munkájának e szép gyümölcsét megérlelték. 
Hálás kegyelettel emlékezik meg néhai Vojtkó Pál 
líceumi tanárnak a bizottságban 10 évig kifejtett 
munkájáról ; hálás köszönetét mond a még élő bizott
sági tagoknak és énekszerzőknek, különösen a méltó- 
ságos és főtisztelendő püspök úrnak fáradozásáért. 
Egyúttal kimondja, hogy a szerkesztői és szerzői 
tiszteletdíjak összegét az új énekeskönyv első öt 
kiadása után várható jövedelemben állapítja — de



csak 0000 korona erejéig — meg oly módon, hogy 
az első és második kiadásért az elsőnek elfogyta 
után majd befolyó jövedelmet az ez évi egyház
kerületi államsegélyből előlegezve már most folyósítja, 
a 3., 4. és 5. kiadás megjelenésekor pedig a meg
szavazott teljes tiszteletdíjnak még hátralévő rész
leteit fogja a szerkesztők és szerzők, illetőleg jog 
utódjaik javára folyósítani.

Az egyházkerületi közgyűlés tehát Csengey 
Gusztávnak 100 koronát, Ihász Ferencnek 100 koronát, 
Nagy Lajosnak 50 koronát, Sántha Károlynak nem 
számítva az 1901. évi egyházkerületi jegyzőkönyv
108. pontjában foglalt határozattal már megszavazott 
s ugyanazon évben folyósított 300 koronát — 1500 
koronát, Zábrák Déliesnek 1500 koronát, Payr Sándor
nak 1000 koronát, Kapi Gyulának 800 koronát és 
Bancsó Antalnak 710 koronát. Ezen ‘tiszteletdíjak 
közül Csengey Gusztávé, Ihász Ferencé és Nagy 
Lajosé még az 1911. évben teljes összegében folyósít- 
tatik, a többieké pedig a következő időben és rész
letekben :

1911-ben 3. kiad. 4. kiad. 5. kiad.
korona korona korona korona

Sántha K. 600 300 300 360 — 1560
Zábrák D. 600 300 300 360 =  1560
Payr S. 400 200 200 260 =  1060
Kapi Gy. 320 160 160 220 =  860
Bancsó A. 260 130 130 190 =  710

Végül az egyházkerületi közgyűlés utasítja az 
egyházkerületi számvevőt és pénztárost, hogy az új 
énekeskönyv után járó bevételeket és kiadásokat az 
egyházkerületi államsegély-alap számlájára könyvel
jék el.

45. A felsőlövői ev. tanítóképzőintézet fenntartó testületé a főtiszt, 
és mélt. püspök úrhoz intézett folyamodásában a 10.300 korona deficittel 
működő intézet számára, amely tehát a pártolásra nagyon is reászorul s a 
pártolást meg is érdemli, ez évben is segélyt kér az egyházkerülettől.

A pénzügyi bizottság sajnálattal tapasztalja, 
hogy a felsőlövői evang. tanítóképző-intézetnek 
válságos pénzügyi helyzete semmiképen nem javul î 
kötelességének ismeri tehát újra felemelni intő 
szavát, hogy az egyre növekedő teher a fenntartó



hatóságot elöbb-utóbb az anyagi tönk szélére 
juttatja. Ugyanazért a pénzügyi bizottság múlt évi 
javaslatát ismételve ezt a következőkben terjeszti 
az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a felsőlövői ev. 
tanitóképzőintézet javára az egyházkerületi államsegély 
terhére most még megszavazza ugyan az 1000 korona 
rendkívüli segélyt, de egyben kijelenti, hogy ha az 
intézet anyagi helyzete gyökeresen, azaz az intézet 
további fennállására alapos reményt nyújtó s költség- 
vetésileg igazolandó módon nem javul, az egyház- 
kerület részéről nyújtható viszonylag csekély segélyt 
is céltalannak Ítéli s azt a jövő évben meg nem 
adhatja.

46. A magyarországi ág. hitv. evang. lelkészek tanulófiait segélyző 
intézet arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az intézet alapító 
tagjainak sorába lépjen. Az intézet fennállása óta 5550 korona pénz
segélyben és 12 szabadasztal élvezetében részesített összesen 94 lelkészfiút, 
akik közül 35 a dunántúli egyházkerület kebelébe tartozott.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti fel:

Az egyházkerületi közgyűlés a magyarországi 
ág. hitv. evang. lelkészek tanulófiait segélyző intézet 
alapító tagjainak sorába lép és a 200 korona alapító 
tagsági díjat az egyházkerületi államsegély terhére 
megszavazza.

47. Kapi Béla körmendi lelkész, mint a „Harangszó“ néplap szer
kesztője azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
tekintettel a lap csekély előfizetési díjára és mivel a lapot a téli időszakban 
hetilappá akarja fejleszteni, a múlt évi 300 korona segélyt ez évben 
600—1000 koronára emelje.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a múlt évi jegyző

könyv 230. pontjában foglalt határozattal csak azt 
mondotta ki, hogy az alapításnál felmerülhető koc
kázatért 300 korona erejéig a maga részéről is 
felelősséget vállal ; és bár készséggel ismeri el a nagy 
ügybuzgalommal és hozzáértéssel szerkesztett nép
lapnak áldásos voltát, de anyagi helyzete e lap 
állandó anyagi támogatását nem engedi meg, ezért 
csak 300 korona rendkívüli segélyben részesíti a
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hetilappá való fejlesztés költségeihez való hozzá
járuláskép az egyházkerületi államsegély terhére 
Ennél többet ezidőszerint azért sem szavazhat meg', 
mivel a múlt évre szóló 300 korona is még a jelen
1911. évi egyházkerületi államsegélyt terheli.

48. Záborszky Sámuelné Letenyei Juliánná elaggott tanítóözvegy 
betegségére és Ínséges helyzetére való hivatkozással az egyházkerülettől 
könyöradományt kér.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi 

államsegély terhére a folyamodónak az 1911. évre 
100 korona rendkívüli segélyt szavaz meg.

49. Mérnyi Ádám malibastáji helyettes-lelkész 1911. évi február hó
28-án azzal a kérelemmel fordult a főtiszt, és mélt. püspök úrhoz, hogy 
tekintettel egy hivatalos eljárás folytán őt ért súlyos pénzbüntetésre, az 
ez évben számára megszavazandó 600 koronából 400 korona előlegeztessék. 
A pénzügyi bizottsági elnök úr a püspök úrnak s az egyházkerületi 
számvevőnek ajánlatára az ügy sürgős volta miatt a 400 korona előleget 
1911 március 8-án kiutalványozta; kéri most ez intézkedésnek utólagos 
jóváhagyását, valamint az Ínséges helyzetben lévő helyettes-lelkész számára 
az eddigi 600 korona segélynek javaslatba hozatalát.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság az elnök 
úr sürgős intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi 
és a következő határozati javaslatot terjeszti az 
egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés Mérnyi Ádám 
helyettes-lelkész javára a 600 korona rendkívüli 
segélyt, melyből már 400 koronát kifizetett, az egy
házkerületi államsegély terhére az 1907. évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 163. pontjában foglalt határozat 
indokainál fogva az 1911. évre is megszavazza.

50. A számvevő jelenti, hogy Szerényi Sándor antunováci lelkész 
fizetéskiegészítésének ügye tudomása szerint most sem jutott előbbre. 
Sem a somogyi egyházmegye nem terjesztette be a lelkészi jövedelem 
megállapításához szükséges iratokat, sem az egyetemes közgyűlés nem 
tárgyalta azon az 1909. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 208. pontjában és 
az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 130. pontjában már két ízben 
felterjesztett kérelmünket, kogy általában a Horvátország területén működő 
lelkészek fizetésének kiegészítését ismerje el egyetemes egyházi érdeknek 
és gondoskodjék ezen lelkészi fizetéseknek az egyetemes pénztárból 
leendő kiegészítéséről.



A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti fel:

Az egyházkerületi közgyűlés Szerényi Sándor 
antunováci lelkész javára az egyházkerületi állam
segély terhére 300 korona rendkívüli segélyt szavaz 
meg; egyben felkéri az egyházkerületi elnökséget, 
hogy a Horvátország területén működő lelkészek 
fizetéskiegészitésére vonatkozó felterjesztést harmad
szor is megismételni és annak az egyetemes köz
gyűlésen való tárgyalását megsürgetni szíveskedjék.

51. Nagy János kőszegi vagyontalan iporos ez évben is megújítja 
elmebajos tanítófia érdekében az egyházkerülethez intézett segélykérvényét.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a követ
kező határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés az elmebajos Nagy 
Vilmos javára az ez évi egyházkerületi államsegély 
terhére 100 korona rendkívüli segélyt szavaz meg, 
amely atyjának Nagy János kőszegi lakosnak kezéhez 
fizetendő; egyben felkéri a kőszegi egyházközséget, 
hogy az elmebajos tanítónak valamely állami kór
házban való elhelyezését szorgalmazza.

52. Adorján Ferenc dunaföldvári lelkész az egyházkerületi pénzügyi 
bizottsághoz intézett 1910. november havi kérvényében az iránt folya
modik, hogy a rácalmási hitoktatás teljesítése körül az 1908/9. és 1909 10* 
tanévekben felmerült s még fedezetlenül maradt 470 korona 80 fillérnyi 
költségek neki megtéríttessenek; második folyamodásában pedig, amelyet
1911. évi május havában az egyházkerületi közgyűléshez intézett, az utolsó 
három tanévben fedezetlenül maradt 536 korona kiutalványozását és a jövőre 
nézve évi 352 korona hitoktatási díj folyósítását kéri.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé : 

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényekhez 
mellékelt számadások és költségvetések alapján mint 
fedezetlenül maradt költséget csak az 1908/9. tanév
ben kiosztott tan- és énekeskönyvek 47 koronás 
tételét állapítván meg ezen 47 koronát az egyház
kerületi államsegély terhére a folyamodó javára kiutal
ványozza; az 1910/11. tanévre s a jövőre vonatkozó 
kérelmet pedig az 1910. évi jkv. 97. pontja értelmében 
a tolna-baranyai egyházmegyei számvevőszékhez 
teszi át.
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53. Miszla leányegyházközség azon kérelemmel fordul az egyház
kerületi közgyűléshez, hogy az 1903. év óta részére folyósított évi 300 
korona segély az 1911. évre is megszavaztassék.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság, amely a múlt 
évre szóló segélynek az egyházkerületi közgyűlés utóla
gos jóváhagyása reményében való megszavazása alkal
mával a folyamodó egyházközséget külön is figyel
meztette a kérvénynek helyes felszerelésére, a követ
kező határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó egy
házközség kérelmét mindaddig, míg a kérvény az
1909. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 172. pontjának 
megfelelően felszerelve nincs, érdemileg nem tárgyalja.

54. A Budapesten létesült Luther-Otthon elnöksége azzal a kére
lemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy szavazzon meg, egyen
lőre 4 évre, évenkint 1000 koronát két a Luther-Otthonban elhelyezendő 
és a kerület által javaslatba hozandó lelkész- vagy tanító-fiú ellátási költ
ségei felének fedezésére.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti fel :

Az egyházkerületi közgyűlés a szükséges fedezet 
hiánya miatt a Luther-Otthonban most még nem biz
tosíthat két félingyenes helyet, de felhívja az egy
házkerületi pénzügyi bizottságot, hogy ez ügyet napi
renden tartsa és ha a segélyforrások megfelelő fel- 
szabadulása esetén a kellő fedezetet megtalálta, ter
jesszen elő újabb javaslatot.

55. Az Országos Protestáns Árvaegylet azon kérelemmel fordul 
az egyházkerületi közgyűléshez, hogy növendékei számának emelése végett 
pénzsegéllyel támogassa.

A pénzügyi bizottságnak határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés, amely az 1909. 

évben e célra 100 koronát adományozott, most segély- 
forrásainak teljes felhasználása után annál kevésbbé 
teljesítheti a kérelmet, mivel saját árvaházalapját sem 
tudja számottevő mértékben gyarapítani.

56. Gáspári Henrikné Szente Karolina tanítóözvegy elhunyt férjének 
hosszú betegeskedésére, temetésének költségeire, leányának hosszú és 
költséges betegeskedésére és saját vagyontalanságára való utalással az 
egyházkerülettől valamely segélyt kér.
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A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti fel:

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényt, amely 
sem lelkészi és esperesi véleménnyel, sem más 
hiteles okmánnyal felszerelve nincs, ez idő szerint 
érdemileg nem tárgyalhatja. A közgyűlés egyben 
felkéri a lelkészi hivatalokat, hogy egyeseknek 
segélykérvényéhez ezután ugyanolyan kitöltött rovatos 
ívet mellékeljenek, aminőt az egyházkerület a 
Baldácsy-segélyért folyamodó özvegyek kérvényeire 
nézve kötelezővé tett.

57. Az 1911. évi egyházkerületi államsegély felosztására nézve
a pénzügyi bizottság a következő tervezetet ter
jeszti fel: K

1. A bonyhádi főgimnázium javára . . . .  1.260
2. A felsőlövői tanítóképzőintézet javára:

a) rendes évi járulék................  300 K
b) rendkívüli segély . . - . 1.000 K 1.300

3. A pozsonyi egyet theol. akadémia javára 500
4. A Luther-társaság ja v á r a ........................  600
5. Egyházker. járulék a theol. akadémiákhoz 6.073
6. A pozsonyi diakonissza-intézet javára. . 600
7. Az egyházker. gyámolda javára . . . .  20.000
8. A kőszegi felsőbb leányiskola javára . . 18.000
9. Az egyházker. tanitóképzőintézet javára. 9.000

10. A soproni tanárok lakáspénzének rende
zéséhez .........................................................  3.870

11. Egyházker. járulék a protestáns sajtó
irodához .........................................................  323

12. Járulék az Országos Gyermekvédő-Ligához 50
13. Özv. Tóth Jánosné évi segélye........ 300
14. Az énekügyi bizottsági tagok tisztelet

díjának ré sz le té re .............  2.430
15. A lelkészfiakat segélyző-egyestilet alapító

tagsági d íjá ra ...................... 200
16. A „Harangszó“ segélye: a) 1910-re 300K;

b) 1911-re 300 K = ........ 600
17. Özv. Záborszky Sámuelné segélye:

a) 1910-re 100 K; b) 1911-re 100 K =  200
18. Mérnyi Ádám h.-lelkész rendkívüli segélye 600
19. Szerényi Sándor lelkész rendkívüli segélye 300

Átvitel . . . 66.206
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Áthozat . . . 66.206
20. Nagy Vilmos tanító rendkívüli segélye . 100
21. Adorján Ferenc javára hitoktatói könyvek

á rá u l................................................  47
22. Miszla leányegyházközség 1910. évi segélye 300
23. Az orsz. tanáregyesületi közgyűlés költ

ségeihez .........................................................  300
24. Sántha K. segédlelkésztartási segélye. . 300
25. Ecsény egyházközség kölcsöntörlesztési

se g é ly e ............................................  310
26. Szekszárd egyházfenntartási segélye . . 580
27. Az ehker. árvaházalap tőkéjének növelésére 357

Összesen . . . 68.500
azaz Hatvannyolcezerötszáz korona.

58. Az 1910. évi egyetemes közgyűlés a jegyzőkönyv 147. pontjában 
foglalt határozattal arra hívja fel az egyházkerületeket, hogy a zsinattal 
járó költségek fedezéséről gondoskodni és tett intézkedéseikről az 
egyetemes közgyűlést értesíteni szíveskedjenek. Az egyetemes közgyűlés 
a zsinattartás előrelátható kölségeit 50.000 koronára teszi, amiben azonban 
a zsinati tagok napidíjai és egyéb illetményei alig foglaltathatnak, mivel 
a számvevő jelentése szerint az 1891— 1894. évi zsinat költségeiből az 
akkori 600/,.-kal alacsonyabb napidíjak mellett a dunántúli egyházkerületre 
magára 19.627 korona 02 fillér esett. Egyházkerületünk akkor ezen összeg- 
fedezetéről oly módon gondoskodott, hogy 1889 óta az egyházkerületi 
államsegélyből kisebb-nagyobb összegeket hasított ki. Ugyanezen forrásra 
mutat reá a számvevő most is azzal, hogy az egyházkerületnek lehetőleg 
a jövő évtől fogva az egyházkerületi államsegélyből a létesítendő zsinati 
alapra is kell majd bizonyos összeget megszavaznia.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a követ
kező javaslatot terjeszti fel:

Az egyházkerületi közgyűlés az 1910. évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 147. pontjára 
válaszolva azt a jelentését terjeszti fel, hogy a 
zsinattartási költségek azon részének fedezetéről, 
amely a dunántúli egyházkerületre esik, a kellő 
időben majd gondoskodik.

59. A számvevő jelenti, hogy az 1909. évi december havában meg
jelent „Egyháztörténeti Em lékekéből 1911. június 30-ig 281 példány 
kelt el; a 869 korona 20 fillérnyi bevétel a túlkiadást 2468 korona 
71 fillérre apasztotta.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi
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és újból felkéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy 
az értékes munkát minél hathatósabban ajánlani 
szíveskedjék.

60. Az egyetemes közgyűlés az 1909. évi jegyzőkönyv 176. pont
jában foglalt határozattal kiküldötteinek napidíját 16 koronában állapította 
meg. A főtisztelendő és méltóságos püspök úr e határozatra való utalással 
felhívta az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, hogy az egyházkerület, 
kiküldötteinek napidíjára nézve javaslatot terjesszen az egyházkerületi 
közgyűlés elé :

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi 
háztartásról szóló szabályrendelet 97. §-ának első 
mondatát a következőleg módosítja: „Az egyház
kerületi elnökök napidíja fejenkint 30 korona, a többi 
megbízottaké 16 korona; egyúttal kimondja, hogy 
ezen módosításnak joghatálya az 1911. évi október 
hó 1-én kezdődik. Egyúttal a 95. §-t azzal egészíti ki, 
hogy „a helyben lakók azonban csak az esetben 
tarthatnak igényt napidíjra, ha a püspököt mint 
elnököt helyettesítik“.

61. A számvevő jelenti, hogy a soproni tanárok és az egyházkerületi 
pénztáros lakáspénze az állami tisztviselőkének megfelelően rendeztetvén, 
az egyházkerület nem mellőzheti a püspöki titkár lakáspénzének hasonló 
rendezését sem. Pápán is egyre emelkedik a drágaság, az intelligencia 
túlnyomó részét állami és városi tisztviselők és tanárok teszik, akik vala
mennyien az állami osztályozás szerint kapnak lakáspénzt.

A pénzügyi bizottság a számvevő indítványát 
méltányosnak Ítélvén a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés a püspöki titkár 
lakáspénzét a IX. fizetési osztályba sorozott állami 
tisztviselőknek Pápa városában élvezett jelenleg
IV. osztályú lakbérével egyenlő összegben, azaz 
700 koronában állapítja meg s e lakáspénzt 1911. évi 
január hó 1-től számítva folyósítja.

62. A főtisztelendő és méltóságos püspök úr az egyházkerületi köz
gyűlést arra kéri, hogy az 1905. évi ehkeriileti jegyzőköny 103. pontjában 
foglalt határozattal a püspöki másodlelkészi javadalmára megállapított, 
de az 1907. évi ehkerületi jegyzőkönyv 130. pontjában foglalt határozattal
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ismét leszállított 3000 koronát, még pedig 2400 koronát másodlelkészi 
fizetés, 600 koronát pedig lakásbér címén újból megszavazza.

Az ehkerület pénzügyi bizottság a következő 
határozati javaslatot terjeszti fel:

Az ehkerületi közgyűlés a püspöki másodlelkész 
évi fizetését 2400 koronában, évi lakásbérét pedig 
évi 600 koronában állapítja meg és utasítja az ehkerü
leti pénztárost, hogy ezen összegeket az 1912. évi 
január 1-től fogva a háztartási szabályrendeletnek 
megfelelő módon folyósítsa; egyúttal az ily módon 
keletkezett 1200 korona költségtöbblet fedezetéül 
egyelőre a közigazgatási pénztár tartalékalapját jelöli 
meg. Ezzel kapcsolatban azonban felkéri az egyet, 
közgyűlést, hogy az 1911. évre folyósított állam
segélytöbbletből utalványozzon minél tetemesebb 
összeget a rohamosan emelkedő közigazgatási szük
ségletek fedezésére.

63. Az ez évi egyházkerületi közgyűlés tárgysorozatába felvétetett 
az 1910. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 108. pontja, mely az 
egyházkerületeket arra hívja fel, bogy az országos ág. hitv. ev. tanár- 
egyesület alapító tagjai közé lépjenek.

Mivel az egyházkerület már az 1909. évi köz
gyűlésen a jegyzőkönyv 125. pontjában foglalt hatá
rozattal az egyesület alapító tagjai közé lépett és a 
100 korona alapító tagsági díjat ugyanazon évben 
lefizette, az egyetemes közgyűlés felhívása a dunán
túli egyházkerületre nézve meg van haladva.

64. A főiskolai nagybizottság 1911. évi június 21-iki ülése a jegyző
könyv 21. pontjával pártolólag teszi át az ehkerület pénzügyi bizottsághoz 
Papp József tanítóképzőintézeti igazgató és Simkó Endre tanár azon 
kérelmét, hogy a tanítóképző tanárok számára Budapesten tartandó négy 
heti szünidei tanfolyamon való részvétel céljából 100— 100 korona 
segélyben részesüljenek.

Az ehkerület pénzügyi bizottság, mivel a taná
roknak ily szünidei tanfolyamokon való részvételét 
az illető intézetre nézve gyümölcsözőnek és ezért 
kívánatosnak tartja, az ehkerületi közgyűlés utólagos 
jóváhagyásának reményében Papp József részére 
100 koronát, Simkó Endre részére pedig — mivel ő 
az államtól semmit sem kap — 150 koronát a tanító
képzőintézeti pénztár terhére kiutalványozza.
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65. A főiskolai nagybizottsági ülés az ehkerületi pénzügyi bizott
sághoz teszi át Pröhle Károly theol. akad. tanárnak azon a theol. akad. 
tanári karnak is elfogadott indítványát, hogy a theologiai akadémiai 
könyvtár javára a legszükségesebb pótbeszerzésekre egyszer s minden
korra 2000 korona, az eddigi évi 400 korona helyett pedig 1200 korona 
évi járulék szavaztassék meg.

Az ehkerületi pénzügyi bizottság nem javasol
hatja az indítványnak egész terjedelmében való elfoga
dását, mert az akadémia pénzügyi helyzete kedvező 
ugyan, de nem indokolja a szükségleti tételeknek 
ily rohamos emelését. Mégis, tekintettel a theol. akad. 
könyvtár nagy hiányaira és különösen az évi járulék 
szegényes voltára, a pénzügyi bizottság a következő 
határozati javaslatot terjeszti az ehkerületi köz
gyűlés elé:

Az ehkerületi közgyűlés a theol. akadémia 
könyvtárának évi járulékát az 1911. január 1-ével 
kezdődő hatállyal évi 1000 koronában állapítja meg, 
de ezen összegből fedezendő a liceumi könyvtár 
theologiai osztályát kezelő könyvtárosnak 100 koro
nában és a theol. akad. tanári kar szobájában elhelye
zendő segédkönyvtár és folyóiratok kezelőjének, 
a theol. akad. segédkönyvtárosnak szintén 100 koro
nában megállapított évi tiszteletdíja is.

66. A számvevő bemutatja Spránszky Sándor a körmendi általános 
takarékpénztár pénztárosának, mint felszámolónak azon értesítését, hogy 
a királyi törvényszék által jóváhagyott felosztás szerint a körmendi könyv
nyomda-részvénytársaság egy-egy részvényére 2 korona 29 fillér esik, 
amely összeg a részvények beszolgáltatása ellenében azonnal felvehető.

A pénzügyi bizottság utasítja az ehker. kulcs
őröket, hogy az értékpapírok közül az 50 drb kör
mendi könyvnyomdarészvényt az ehker. pénztárosnak 
kiszolgáltassák; továbbá az ehker. pénztárost, hogy 
a részvényeket beváltás végett a felszámolónak be- 
küldje ; s végül az ehker. számvevőt, hogy a Simunyák 
Antal hagyatéki pénztár tőkéjéből 854 korona 50 
fillért leírjon.

67. A számvevő jelenti, hogy 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv
97. pontjának végrehajtása, azaz a hitoktatói díjak egyházmegyénként 
megállapított átalányainak az egyházmegyei számvevőszékek által való 
szétosztása az 1911. év elején mindenütt megtörtént és már az új felosz-

s



34

tási eljárás ezen első évében igazolta annak helyesebb voltát. Mégis, mivel 
egy-egy számvevőszék és különösen egyes hitoktatók vagy az új felosz
tási mód vagy különösen a felosztási részösszegek miatt panaszkodtak, 
szükségesnek mutatkozik, hogy a piinzügyi bizottság újra reá mutasson 
azon javaslatának indító okaira, amelyet a múlt évi egyházkerületi köz
gyűlés az idézett jegyzőkönyvi pontban határozattá emelt.

A pénzügyi bizottság nem azért kérte a most már másfélszáznál 
több hitoktatói díjkérvény elintézésének az egyházmegyei számvevőszékek 
hatáskörébe való utalását, hogy saját munkáján könnyítsen ; noha tagad
hatatlan, hogy ha az egyházmegyékre vagy épen egyházközségekre tar
tozó pénzügyi munkáknak ilyetén egyházkerületi központosítása még 
tovább folyik, nemsokára egy második önálló egyházkerületi pénztári 
hivatalnoki állás szervezése sem lesz már elegendő. Hanem kérte első
sorban azért, hogy azon aránytalanságok vagy igazságtalanságok, amelyek 
a hitoktatói dijaknak a központból való kiosztásával természetszerűen 
járnak, megszűnjenek. A pénzügyi bizottság azon 12 év alatt, hogy e 
díjakat maga osztotta ki, nem egyszer tapasztalhatta, hogy valamint egy
házszervezetünk alapelvével ellenkezik a centralistikus kormányzás, úgy 
minden központi segélyezés is, amelybe az alsóbb önkormányzati testületek 
be nem folyhatnak, káros hatással vannak e testületek felelősségérzetére 
s ebből folyólag az önerőből való segélynyújtás igyekezetére is. Az egyik 
egyházmegye nem maga szorgalmazta a nem egyházi iskolában rendszere
sített vallásoktatásért az iskola fenntartótól járó fuvarköltséget és óradíjat, 
hanem mindkettőt az egyházkerülettől várta; egy másik egyházközség, 
mely csak az imént szabadult fel községivé vagy államivá vált iskolájá
nak egész fenntartási terhétől, most már a sokkalta csekélyebb hitoktatói 
díjat sem akarta viselni, hanem szintén az egyházkerülethez fordult. Meg
történt az is, hogy a pénzügyi bizottság, mely a kongruairatokba csak 
utánjárással tekinthet be, a szabályszerűen kiállított hitoktatói jelentésben 
feltüntetett és esperesileg igazolt fuvardíjakat igyekezett mindenképen 
biztosítani a folyamodó számára, aki pedig a fuvardíjakat vagy egészben 
vagy részben már a kongruában megkapta ; s ha a bizottság ezt megszavazta, 
esetleg megkárosított egy másik hitoktatót, akinek vagy általában kon- 
gruája nincsen vagy ennek megállapításakor fuvarköltség nem jött számításba.

És még egy fontos ok tette szükségessé az új felosztási eljárást. 
A hitoktatói díjakra fordított összeg 1898. óta 12 év alatt 2000 koronáról 
8000 koronára, tehát négyszeresére emelkedett. Bizonyos, hogy ezzel el
jutottunk ahhoz a határhoz, amelyen túl a közalaptörvényben megjelölt 
egyéb célok súlyos megkárosítása nélkül semmi esetre sem mehetünk. 
Ennyire is csak azért mehettünk, mivel a közalap egyéb céljai közül pél
dául az egyházközségek segélyezésére nemcsak a közalapból még fenn
maradó csekély 1060 koronát és nemcsak a más kerületben is meglevő 
Baldácsy jövedelem egyrészét, hanem az egyházkerületünk szabad rendel-
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kezesére álló báró Solymossy-alapítvány teljes jövedelmét is fordítjuk. A 
bizottság mindig hangsúlyozta, hogy az a cél, melyet a hitoktatói segé
lyekkel is igyekezünk előmozdítani, egyházunk egyik legfontosabb érdeke. 
De épp oly nyomatékosan kell ismételnie azt a meggyőződését is, hogy a 
legszentebb célt is csak anyagi erőnkhöz mérten szabad szolgálnunk; 
hogy a „kell“-nek is van határa: a „lehet“. Megakadályozni azt, hogy a 
hitoktatói díjak szükséglete addig, míg maga az egyházkerület is az egye
temes egyháztól nagyobb járulékot nem kap, újra emelkedjék; a meglevő 
átalány helyesebb és igazságosabb, tehát egészen új felosztásával az 
eddigi panaszok közül a jogosakat megszüntetni: erre kétségkívül az egy 
központi bizottságnál inkább hivatottak a kisebb középpontok, az egyház
megyék, amelyek először is nem 170, hanem csak 15— 20 kérvényt 
tárgyalván, ezeket alaposabban bírálhatják el és másodszor ezt annál 
inkább tehetik, mivel az elbírálásnak alapjául szolgáló összes helyi és 
személyi viszonyokat részletesen és pontosan ismerhetik. Hogy ily módon 
azzal a kisebb átalányösszeggel, amelyet az egyázmegye maga oszt el, 
igazságosabban elégíthetni ki a szükségletet, mint esetleg nagyobb, de a 
központban elosztott segélyösszeggel : annak egy-két egyházmegye már 
az idén is bizonyságát adta. És hogy az önrendelkezés a saját erőnkből 
való hozzájárulás igyekezetét is éleszti, annak tanúbizonysága az a másik 
egyházmegye, amely a neki jutott átalánynál többet osztott ki, de a 
többletet saját pénztárából fedezi.

Igaz, hogy a bizottság az 1909. évi 8660 korona segélyt 8000 
koronára szállította le. Tette ezt azért, hogy az összeg ne legyen legalább 
több annál, amit a többi három testvérkerület, amelyek közül legalább 
egynek a mienknél is nagyobb diaszpórája van, együttesen e célra fordít. 
De ez az egyes egyházmegyékre eloszló csekély leszállítás akkor volt 
legkönnyebben keresztülvihető, amikor a felosztás más testület hatás
körébe megy át, amely az eddigi felosztáshoz semmi módon sincs kötve. 
A bizottság maga is leszállíthatta volna ugyan az egyes segélytételeket, 
esetleg 660 koronánál nagyobb összeg erejéig is. Mert arról, amit az egyik 
panasz említ, hogy t. i. a segélyezetteknek szerzett jogaik vannak és 
ezektől megfosztani nem lehet, a bizottsággal szemben sem lehet szó. 
Hiszen a segélyeket évről-évre szavaztuk meg, egyiknél-másiknál le is 
szállítottuk vagy egészen elhagytuk. Ama panasz abból a felfogásból 
indult ki, hogy a pénzügyi bizottság felosztása megköti az egyházmegyei 
számvevőszékek kezét, holott a bizottság ép azon célból kérte az eljárás 
módosítását, hogy esetleg egészen új felosztást végezzenek azok a 
testületek, amelyek székhelyüknél és egybeállításuknál fogva arra inkább 
hivatottak és képesek, amelyek tehát a leszállított összeget is igaz
ságosabban oszthatják fel.

A egyházkerületi pénzügyi bizottság a számvevői 
jelentést tudomásul veszi és a múlt évi egyházkerületi

3*
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jegyzőkönyv 97. pontjában foglalt közgyűlési határozat 
változatlan fenntartásához ragaszkodik.

68. Horváth Dezső veszprémi lelkész az egykázkerületi pénzügyi 
bizottsághoz intézett folyamodásában az egyházmegyei számvevőszék által 
fedezet hiánya miatt törölt 200 korona hitoktatói segélynek pótlását kéri.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a hitoktatói 

segélyek ügyét az egyházmegyei számvevőszékek 
hatáskörébe utalván folyamodónak kérvényét 
figyelembevétel végett a veszprémi egyházmegyei 
számvevőszékhez teszi át.

69. A somogyi egyházmegyei számvevőszék beterjesztette 1911. 
február 20. jegyzőkönyvének 3. c) pontját, melyben a hitoktatásban része
sítendő növendékek számára, valamint a fuvardíjak magas voltára való 
tekintettel arra kéri az egyházkerületet, hogy az eddigi 700 korona hit
oktatói díjat a jövőben 1200 koronára emelni kegyeskedjék.

A pénzügyi bizottság javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés, mivel az egye

temes egyházi közalap részéről nyújtott segély sem
mivel sem emelkedett, a múlt évben megállapított 
általán y összegeken más egyházmegyék megkárosítása 
nélkül nem változtathat és ezért a kérelmet nem 
teljesítheti.

70. A számvevő jelenti, hogy az ez évi egyházkerületi közgyűlés 
tárgysorozatába felvétetett a múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyvnek 
128. pontja is, mely az egyházkerületi evangéliomi egyesületnek és az 
egyházkerületi tanító egyesületnek segélykérvényeiről szól.

Mivel az idézett jegyzőkönyvi pontban foglalt 
határozat szerint az egyházkerület e segély ügyében 
a jövőre nézve semminemű kötelezettséget nem 
vállalt, az egyesületek pedig a megelőző évi szám
adással és folyó évi költségvetéssel felszerelendő 
kérvényeiket június 1-éig be nem terjesztették : az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság e kérelmeket nem 
is tárgyalhatta és az egyesületeket a segélyfelosztási 
tervezetekben figyelembe nem vehette.

71. Ludig Emánuel bécsi evang. lelkész és hittanár azzal a kére
lemmel fordul az egyházkerülethez, hogy a bécsi evang. magyar hivek 
lelki gondozását a dunántúli egyházkerület vállalja el és állapítson meg
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neki, aki a lelki gondozásnak nagy nehézségekkel járó feladatait magára 
vállalta, legalább is 500 korona évi lelkészi fizetést, valamint részére és 
özvegye részére 250 korona nyugdijat.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a követ
kező határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó kérel
mét azért sem teljesítheti, mivel az egyetemes köz
gyűlés a bécsi evang. hívek lelki gondozásának ügyét 
a dunáninneni egyházkerületre bízta. De mivel álta
lában külföldön élő magyar hitsorsosaink lelki gon
dozása hazai evang. egyházunknak oly erkölcsi kö
telessége, amelynek komoly teljesítésétől függ sok 
esetben hitsorsos honfitársainknak a hazához és ev. 
egyházunkhoz való további ragaszkodása is : az egy
házkerületi közgyűlés azzal a kérelemmel fordul az 
egyetemes közgyűléshez, hogy a külföldön élő 
magyar evang. hívek lelki gondozását az egyetemes 
egyház ügyének jelentse ki és állapítsa meg ez idő 
szerint a bécsi evang. magyar hívek lelki gondo
zásának költségeit, amelynek 4 egyenlő részben való 
elvállalására az egyházkerületeket felhívja.

72. Ludig Emánuel bécsi evang. lelkész és hittanár az 1910. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 164. pontjára való hivatkozással azt a kérelmet 
intézi az egyházkerületi közgyűléshez, hogy olyan visszavonhatlan határo
zatot hozzon, mely részére munkaképtelenség esetén, elhalálozása esetén 
pedig neje részére egyszeri kérvénnyel az államsegélyből vagy más for
rásból legalább 420 korona nyugdijféle segélyt biztosit. Kérelmének támo
gatására utal arra, hogy az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet őt fel nem 
vette és hogy a gyámolda felszámolásánál ő volna az egyedüli károsult, 
mivel a gyámoldai alapítványok utóbb lelkészek és tanítók segélyezésére 
való örökalapul fognak szolgálni.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenekelőtt utal az 1899. 
évi egyházkerületi jegyzőkönyv 211. pontjára, amely a folyamodónak 
gyámdíjkérvényét véglegesen elutasította és amely ellen a folyamodó 
egy évtizedig mit sem tett; utal továbbá az 1909. évi március 17-i egy
házkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 9. pontjára, amelynek 4. alpontja 
értelmében a folyamodónak csakis arra lehet igénye, hogy az általa 
1879-ben az I. osztály szerint egyszersmindenkorra befizetett 630 korona 
kamat nélkül neki visszatéríttessék. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 
ezért sem a gyámoldai közpénztárnak a kért segéllyel való megterhelését 
nem javasolhatja, sem a gyámoldai alapítványokat, amelyeket még hosszú
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évtizedeken át a rendes gyámdíj szükséglet teljes mértékben le fog kötni, 
a kért segély fedezeti forrásául nem jelölheti meg. Tekintettel azonban 
arra, hogy a folyamodó 22 éven át mint rendes lelkész működött egyház- 
kerületünkben és hogy ő sem az országos tanítói sem az egyetemes 
egyházi nyugdíjintézetnek tagja nem lehet: az egyházkerületi pénzügyi 
bizottság méltányosnak Ítélné, hogy azon esetre, ha a folyamodó mint 
bécsi lelkész és hittanár a bécsi evang. egyházközség részéről semmiféle, 
vagy csak a régi egyetemes nyugdijintézeti évi nyugdíj összegnél kisebb 
nyugdíjban részesülhetne, az egyházkerület bizonyos évi segélyt biztosítson 
számára munkaképtelensége idejére. E segély összegéről azonban csak 
a bécsi egyházközség várható nyugdíjának ismerete alapján lehetne 
javaslatot tenni. A  segélynek a folyamodó halála után özvegye javára 
való megszavazásáról is csak az esetben lehetne tárgyalni, ha a folya
modónak neje legalább a régi gyámoldai alapszabályok érvényességének 
idején a 9. § alapján gyámdíjjogosultnak lett volna tekinthető. Mindezek 
alapján az egyházkerületi pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelem érdem
leges tárgyalása előtt felhívja a folyamodót arra, 
hogy a bécsi evang. egyházközségnek a folyamodó 
nyugdíjügyi viszonyairól szóló hivatalos bizonyít
ványát és az esketési bizonyítványt az egyházkerületi 
pénzügyi bizottsághoz terjessze be.

73. Számvevő a következő jelentést terjeszti elő az egyházközségi 
és egyházmegyei alapítványok alapító-leveleinek megvizsgálásáról.

Miután az egyetemes közgyűlés az 1904. évi jegyzőkönyv 112. pont
jában az alapítványokról szóló szabályrendeletet megállapította, egyház
kerületi közgyűlésünk az 1906. évi jegyzőkönyv 58. pontjában felhívta az 
egyházmegyéket arra, hogy a kezelésük alatt lévő összes alapítványok és 
alapok jegyzékét küldjék be oly célból, hogy az alapítvány-természetű 
tőkéket megjelölvén, ezekről az alapító-levelek kiállíthatók legyenek. Az 
egyházmegyék és egyházközségek nagyobbrésze azonban nemcsak a jegy
zékeket, hanem az alapító-leveleket is beterjesztette. A főtiszt, és mélt. 
püspök úr az utóbbiaknak megvizsgálására az egyházkerületi számvevőt 
hívta fel, aki ez utasításnak megfelelvén, a következőkben terjesztette elő 
az alapítványok rendezéséről szóló záró jelentését.

A számvevő a beérkezett alapító-leveleket, illetőleg ezek másolatait 
az alapítványi szabályrendeletben előírt kellékek szempontjából megvizs
gálta, a hibásakat vagy hiányosakat a megfelelő kifogások közlése mellett 
kiigazítás vagy helyesbbítés végett visszaküldötte, a szabályrendeletnek 
megfelelőeket cédulajegyzékbe foglalta, az egyházközségek tőkejegyzékei 
szerint hiányzó alapító-leveleket bekérte és immár örömmel jelentheti,
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hogy egyházközségeink majdnem valamennyi alapítványáról megvannak 
a szabályszerű alapító-levelek. Rendben vannak nevezetesen a győri egy
házmegyében 116, a kemenesaljaiban 97, a somogyiban 22, a soproni 
alsóban 143, a soproni felsőben 250, a tolna-baranya-somogyiban 33, a 
vasi felsőben 51, a vasi középegyházmegyében 41, a veszprémiben 122 
és a zalai egyházmegyében 23, összesen 898 alapítványnak alapító-levelei. 
A számvevő ez évi április végén lezárta a cédulajegyzéket, hogy ennek 
alapján még elkészíthesse az egyházmegyei jegyzékeket; az utóbb még 
beküldött alapító-levelekről az alapítványok címét, célját, eredeti tőkéjét 
s az alapító-levelek eredeti vagy másolati példányszámát feltüntető pót
jegyzéket készitett. Jelenti egyúttal, hogy az alapító-leveleket s a hozzá
juk tartozó ügyiratokat, valamint a cédulajegyzéket ládába csomagoltatta 
és ez évi július hó 3-án a püspöki hivatalhoz felterjesztette. A bemutatott 
11 drb jegyzékre nézve pedig indítványozza, hogy azok az egyházkerü
leti háztartásról szóló szabályrendelet 13. § d) pontja értelmében nyilván
tartás, ellenőrzés és az új alapítványok folytatólagos felvétele céljából az 
egyházkerületi számvevőszéknek rendelkezésére bocsáttassanak. Ugyancsak 
az egyházkerületi számvevőszékhez kéri áttenni azt a bemutatott kimu
tatást is, amely a még hátralékos alapító-leveleket sorolja fel. Némely 
egyházközség ugyanis nem tőle függő okokból nem terjeszthette be a 
mai napig sem alapítló-eveleit, más ismeretlen okból késedelmeskedik, 
sőt ismét más, a számvevő háromszori kérését sem méltatta válaszra.

A pénzügyi bizottság 1908. évi július hó 9-én tartott üléséről felvett 
jegyzőkönyv 68. pontjára és az 1909. évi február 9-i ülés jegyzőkönyvének
10. pontjára való utalással a számvevő örömmel jelenti, hogy az ezen két 
jegyzőkönyvi pontban felsorolt hiányzó vagy elveszett alapítványok közül 
a legtöbbnek megvan még a tőkéje, csak a tőke alapítványi jellege ment 
volt feledésbe, másoknak a tőkéjét az egyházközség maga állította helyre ; 
de vannak olyanok is, melyeknek tőkéje csorbult vagy teljesen elveszett 
és olyanok, amelyekről mindmáig nem sikerült megállapítani, hogy mikor 
és miért szűntek meg. Közelebbről

a) az egyházközségek által helyreállíttattak:
1. Nagygeresden az özv. Bognár Istvánné Dezső Juliánna-féle ala

pítvány (1846 : 2000 vfrt.)
2. Répczeszemerén a szintén özv. Bognár Istvánné Dezső Juliánná 

nevét viselő alapítvány (1846 : 2000 vfrt. és ingatlan).
3. Farádon az Ostffy Bál-féle alapítvány (1889 : 1000 frt.l
4. Szilsárkányon az Ostffy Pál-féle alapítvány (1889 : 500 frt.l
5. Nemeskéren a Csaplovics Dániel-féle (1855 : 500 írt.).
6. Köttsén a Rhendesi Bárány Pál-féle (1866 : 63 irt. 72 kr.).
7. Sárszentlőrinczen a Zsivora György-féle (1883 : most 13600 K.).
8. Ajkán a Hertelendy György-féle (1870 : 500 írt).
9. Veszprémben a Szakonyi István-féle (1882 : 200 frt.).
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10. Pápán a Királyföldi Péter-féle (1873 : 400 frt.).
11. Kővágóőrsön a Rhendesi Bárány Pál-féle (1866 : 127 K 44 f.).
12. Répczelakon a Tóth Juliánna-féle (1863 : 500 v frt) és a Radó 

Gedeon-féle (1876 : 100 frt.).
Ezen alapítványoknak tőkeösszege 24034 korona 88 fillér, mely nagy

részt megvolt ugyan, de részben az egyházközségek vagyonából, illetőleg 
tehervállalásából is helyreállíttatott. Az egyházközségek e kegyeletes intéz
kedései valóban elismerésre méltók.

b) Részben vagy teljesen elvesztek:
1. Ruszton a Hajnóczi János K-féle alapítványnak 6343 korona 08 

íillérnyi eredeti tőkéje (1812), most 2982 korona 54 fillérrel kisebb és 
csak 3360 korona 54 fillért tesz.

2. Neinescsoón a Farkas Ádám-féle (1871 : 400 frt.) vagy nem is léte
sült vagy korán elveszett.

3. Kővágóőrsön az özv. Mezriczky Józsefné Bárány Borbála-féle ala
pítványnak (1845 : 100 frt.) semmi nyomát nem találták, tehát szintén 
vagy nem létesült vagy elveszett.

4. Kapolcson a Barcza Ferenc és neje Káldy Zsófia-féle alapítvány 
(1804 : 1000 frt) létesült ugyan, de 1807 után valamikor megszűnt, való
színűleg 1832-ben egyházi építkezésekre fordíttatott,

c) Nem alapítvány-jellegű tőkék:
1. a győrszemerei id. Matkovich Pál-féle hagyaték (1808 : 5000 frt.), 

melynek kamatjait az örökösök 1890-ig fizették, majd ingatlanok adomá
nyozásával váltották meg.

2. a Lajpczig István-féle hagyomány (1897 : 100 frt.), melyet a vései 
egyházközség saját tőkéihez csatolt.

d) Kétesek még a következő alapítványok :
1. a Würth János Teofil-féle alapítvány (1771 : 20000 frt.), melyben 

a győri és nemesdömölki egyházközségek vannak érdekelve.
2. a győri özv. Telekesi Török Istvánné-féle alapítvány (1732 : 2000 

frt.) és Barcza Ferenc és neje Káldy Zsófia-féle (1804 : 1000 frt.).
3. a nemesdömölki özv. Csiba Mihályné-féle alapítvány (1798:1000 frt.).
4. a bonyhádi Zsivora György-féle (1883 : 1000 frt.) és Rhendesi 

Bárány Pál-féle (1866 : 200 frt).
5. a rohonczi Jósa-féle alapítvány (1819 : 500 frt. és szőlő s rét).
6. a nemes Tholmon Juliánna-féle alapítvány (1822 : 100— 100 frt), 

melyben Dabrony és Gergelyi egyházközségek vannak érdekelve.
Ezzel kapcsolatban a számvevő indítványozza, hogy a helyreállított 

alapítványokról szóló jelentés elismeréssel, a nem létesült vagy elveszett 
alapítványokról szóló rész sajnálattal, a nem alapítványi jellegű tőkékről 
szóló rész egyszerűen s végül a kétes alapítványokról szóló jelentés azzal 
vétessék tudomásul, hogy ezekre nézve az egyházkerületi számvevőszék 
az érdekelt egyházközségektől sürgősen kérje be a részletes jelentést.
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Nagyon ajánlatos volna továbbá az egyházközségek számára kiadni 
egy az alapítványok kezelésére, nyilvántartására és elszámolására vonat
kozó olyan részletes utasítást, amely az alapítványi főkönyv és törzslap 
mintaívein példákkal is megmagyarázná azt, amiről az egyetemes alapít
ványi szabályrendelet csak egész általánosságban szól. Az utasítás alapjául 
szolgálhatna a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium által az
1910. évi 15493. sz. a. kelt rendelettel a gyógypaedagogiai intézetekhez 
kötött alapítványokra vonatkozólag kiadott utasítás (Hivatalos Közlöny
1910. évi 7. sz.), amelyet azonban egyszerűsíteni kellene. Az utasítást, a 
főkönyvi íveket és törzslapokat az egyházkerület nyomathatná ki és ön
költségi áron bocsáthatná az egyházközségek használatára.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a számvevői 
jelentést egészben tudomásul veszi és annak alapján a 
következő határozati javaslatokat terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés
a) az alapítólevelek megvizsgálásáról szóló szám

vevői jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
b) az alapító-levelek jegyzékeit a további nyilván

tartás, ellenőrzés és az új alapítványok folytatólagos 
bejegyzése céljából az egyházkerületi számvevőszéknek 
kiadja.

c) a még hátralékos alapító-levelekről szóló szám
vevői kimutatást azzal az utasítással adja át az egyház
kerületi számvevőszék elnökségének, hogy az illető 
egyházközségeket a alapító-leveleknek ez évi december 
31-ig való beküldésére haladéktalanul felhívja.

d) a számvevői jelentésnek a helyreállított alapít
ványokról szóló részét örömmel és az illető egyház- 
községek iránt nyilvánított meleg elismeréssel, a meg- 
csonkult vagy megszűnt alapítványokról szóló részét 
pedig sajnálattal tudomásul veszi.

e) felhívja Győr, Nemesdömölk, Bonyhád, Rohonc, 
Dabrony és Gergelyi egyházközségeket, hogy az 1908. 
július 9-iki egyházkerületi pénzügyi bizottsági jegyző
könyv 68. pontjában felsorolt azon alapítványokról, 
melyekben ezen egyházközségek érdekelve vannak, 
ez évi december 31-ig kimerítő jelentést terjesszenek 
be az egyházkerületi számvevőszékhez.

f) felhívja az egyházkerületi számvevőszéket, 
hogy az egyházközségek számára oly részletes uta
sítást dolgozzon ki, amely az alapítványok kezelésére, 
nyilvántartására és elszámolására részletesen kitér-
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jeszkedve mindezt az utasításhoz mellékelt főkönyv- 
íven és törzslapon több gyakorlati példával világosan 
megmagyarázza; s hogy ezen munkálatát a jövő évi 
egyházkerületi közgyűlés elé terjessze.

ff) utasítja az egyházmegyék számvevőszékeit, 
az alapítványi szabályrendelet 34. §-ának betartására, 
amelyszerint „az alapítvány nem képezvén az egyház 
vagy iskola tulajdonát, az egyházi vagyontól elkülö
nítve kezelendő“, szigorúan ügyeljenek; egyúttal arra, 
hogy az alapítványokra és azoknak hováfordítására 
vonatkozó jelentéseiket még oly időben terjesszék 
be az egyházkerületi számvevőszékhez, amikor ez az 
alapítványi szabályrendelet 39. §-ának értelmében az 
összefoglaló jelentésnek az egyházkerületi jegyző
könyvbe való felvételéről gondoskodhatik.

Elnök meghajolva azon óriási munka előtt, amit 
a főszámvevő elvégzett az ehker. számvevőszékek 
helyett, amidőn kilencszáznál több alapítványlevelet 
tanulmányozott át, javított ld, szerkesztett meg, számos 
megszűnt alapítványt állított újra helyre, kétségte
lennek tartja, hogy a főszámvevőt nemcsak az egy
házkerület erkölcsi elismerése illeti meg teljes mérvben, 
de egyenesen megkövetelik az írás azon szavai : 
„Adassék meg a munkásnak az ő jutalma“, hogy az 
egyházkerület, ha a nagy munkát megjutalmazni nem 
is tudja, de mutassa meg vele szemben legalább 
anyagi jóakaratát.

Főszámvevő meghatottan köszönve az elismerést, 
kéri, engedje meg neki az egyházkerület, hogy ő is 
munkálkodhassék egyszer ingyen az egyházért, 
tekintsen el a bizottság az anyagi jutalmazástól.

Miután még a mélt. és főtiszt, püspök úr és a 
mélt. egyházkerületi felügyelő úr külön-külön újból 
is rámutatnak arra, hogy az egyházkerület nem meg
fizetni, hanem némi ellenszolgáltatást akar csak 
nyújtani .a hat esztendős fáradságos, sok utánjárást 
s kutatást igénylő és rendkívül eredményes munkál
kodásért, a pénzügyi bizottság a következő egyhan
gúlag hozott határozati javaslatot terjeszti fel:

Az egyházkerületi közgyűlés legteljesebb elis
merését fejezi ki Jausz Vilmos egyházkerületi főszám
vevő úrnak az egyh. számvevőszékek helyett elvégzett 
hat esztendős óriási munkájáért, melyet az egyház
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községi és egyházmegyei alapítványok alapító-leve- 
veleinek rendezésével végzett s ezen nagy munka 
némi anyagi elismerése fejében 1000 korona tisztelet- 
díjat szavaz meg neki a jövő évi államsegély terhére.

74. A számvevő jelenti, hogy néhai Gömbös Géza sárvári ügyvéd 
a soproni evang. liceumnak 1000 koronát hagyott családi ösztöndíj-alapít
ványul, egyúttal bemutatja ez alapítvány alapító-levelének következő ter
vezetét :

Alapító levél.

Istenben boldogult Gömbös Géza sárvári ügyvéd és neje Gömbös 
Gézáné Pálffy Gizella 1910. évi október hó 3-án kelt és ugyanazon évi 
október hó 20-án a sárvári kir. járásbíróság által a 39/111. számú jegyző
könyvvel kihirdetett közös végrendeletük I. 2. b) pontjában szószerint a 
következőleg intézkedtek :

„2. Rendelem, hogy a hagyaték megnyílta után 1, azaz 
egy év múlva leendő örököseim, illetőleg örökösöm tartozik 
a következő hagyományokat készpénzben és kamat nélkül 
kifizetni :

a) . . .  .
b) A soproni ág. hitv. evang. Liceumnak egy nevemet vi

selendő örök alapítványra 1000 korona, azaz egyezer koronát 
azzal, hogy ezen alapítványom mindenkori kamatjövedelmét 
mint ösztöndíjat a családomból, illetve rokonságomból származó, 
az intézetnél tanuló jó  magaviseletü, jó  erkölcsű és szorgalmas^ 
jó előmenetelő ifjú élvezze az intézeti igazgatóság adományozása 
alapján.“

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület mint a soproni ág. hitv. 
evang. Líceum tulajdonosa és fenntartója, ezt az alapítványt az 1911. évi 
augusztus hó . . . napjain Szombathelyen tartott egyházkerületi köz
gyűlés jegyzőkönyvének . . pontjában foglalt határozattal hálás kegyelettel 
elfogadta és a Gömbös Elek úr által az egyházkerület pénztárába befizetett 
1000, azaz Egyezer korona tőkéből a magyarországi ág. hitv. evang. ke
resztyén egyetemes egyház alapítványi szabályrendelete értelmében a kö
vetkező alapítványt létesíti:

I.
Az alapítvány címe: „Gömbös Géza alapítványa.“

II.
Az alapítvány tőkéje a magyarországi ág. hitv. evang. kér. egyház 

legfelsőbb jóváhagyással ellátott Alkotmányának 231. §-a értelmében ideig
lenesen közhitelű takarékpénztárban, állandóan pedig árvaszerű biztosítékot 
nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított
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közértékpapirokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok 
vásárlására fordíttatik.

III.
Az alapítvány jövedelme évenkint egy, a soproni ág. hitv. evang. 

főiskola valamely intézetébe (theol. akadémia, főgimnázium, tanítóképző
intézet) járó olyan jó magaviselet^ jó  erkölcsű és szorgalmas, jó előme
neteli! ifjúnak, aki az alapítóval, néhai Gömbös Géza sárvári ügyvéddel 
való rokonságát kimutatja, mint ösztöndíj kiadandó.

IV.
Annak megallapitása, hogy a folyamodóban megvannak-e az ösztön

díj elnyeréséhez szükséges feltételek, valamint az ösztöndíj utalványozása 
a soproni ág. hitv. evang. főiskola ösztöndíjkiosztó bizottságának hatás
körébe tartozik.

V.
Azon esetben, ha az ösztöndíjért senki sem folyamodnék, vagy ha 

a megjelölt feltételek hiányában az ösztöndíjat nem lehetne kiadni: az 
alapítvány jövedelme a tőkéhez csatoltatik és annak gyarapítására fordíttatik.

VI.
Az alapítvány a fentidézett Alkotmány 233. §-a értelmében a dunán

túli ág. hitv. evang. egyházkerület tulajdona marad és jövedelme kizárólag 
ág. hitv. evang. iskolai célra fordítandó abban az esetben is, ha a soproni 
ág. hitv. ev. főiskola a magyarországi ág. hitv. evang. egyház kötelékén 
kívül álló tényező rendelkezése alá kerülne.

VII.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület kötelezi magát az ala

pítvány kezelésére, gyiimölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének az 
alapító akaratával megegyező felhasználására; egyúttal kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VEI.
Az alapítványt peres és perenkívüli jogügyekben a fentidézett Alkot

mány 119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből és püspökből 
álló egyházkerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi pénzügyi bizottság- 
mindenkori elnöke képviseli.

Az ehker. pénzügyi bizottság a következő hatá
rozati javaslatot terjeszti az ehkerületi közgyűlés elé: 

Az egyházkerületi közgyűlés néhai Gömbös Géza 
líceumi ösztöndíj-alapítványát hálás kegyelettel elfo
gadja, az ehker. pénzügyi bizottság által bemutatott 
alapító-levelet jóváhagyja és utasítja a számvevőt, 
hogy azt négy eredeti példányban kiállítsa és aláírás 
és további eljárás végett az egyházkerületi elnök
séghez felterjessze.
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75. A számvevő jelenti, hogy di\ Maróthy László úr a kemenes- 
aljai esperes úr közvetítésével a következő alapítványi pótrendelkezést 
terjesztette be:

„Pótrendelkezés az 1903. évi április hó 12-én kelt alapító levélhez. 
— A fenthivatkozott „Maróthy Lászlóné Káldy Ida alapítvány“-ra vonat
kozó alapító levelemben fenntartott jogomnál fogva ezen alapítvány ado
mányozására vonatkozólag tekintettel arra, hogy azon intentióm, hogy azt 
csak kemenesaljai tanító leánya nyerhesse el : pályázó hiánya miatt mindig 
betartható nem volt, azon változtatást óhajtom tenni, hogy az alapítvány 
kamatainak elnyeréséért ne csak kemenesaljai tanító leánya, hanem az 
egyházkerületi ev. leányintézet bármely növendéke kérvényezhessen és 
emiatt, megköszönve a kemenesaljai tanítóegyesület eddigi buzgó ez ügyben 
kifejtett fáradozását, jövőben véleményezésre Kemenesalja evang. esperesét 
kérem fel, azzal mégis, hogy az adományozó a pályázók közül szabadon 
választhasson és az adományozás jogát az eredeti adománylevélben meg
jelölt egyéneknek tartom fenn. — Káld, 1911 április 24. Dr. Maróthy 
László s. k."

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé: 

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítónak pót
rendelkezését tudomásul veszi és kötelezi magát arra, 
hogy az alapítványt az alapító újabban kifejezett 
akaratának megfelelően kezelteti; egyúttal utasítja 
az egyházkerületi számvevőt, hogy ezen alapítvány 
alapító-leveleire a pótrendelkezés szószerinti szövegét 
és az elfogadási záradékot reávezesse és azokat alá
írás végett az egyházkerületi elnökséghez felterjessze.

76. Néhai Laschober Mátyás, kismartoni ügyvéd, a soproni líceumban 
tanuló korában nyert ösztöndíjakra való hálás emlékezéssel az 1881. évtől 
fogva szinte évenkint adományozott kisebb-nagyobb összegeket a soproni 
egyházközségnek egy „Laschober Teréz, Arthur és Marianna“ néven 
kezelendő alapra, amely az egyházközség kimutatása szerint 1910 végéig 
3314 koronára emelkedett. Igaz ugyan, hogy az alapító a presbitériumhoz 
intézett 1882. évi május 17-iki levele szerint „ez összegekben csak adós
ságtörlesztést látván, másnemű felhasználásuk ellen semmi kifogása" nem 
volt. De ugyanezen levélben azt az óhaját is nyilvánítja, hogy „ezen
tehetségemhez képest ezentúl is szaporítandó összeg ........ új ösztöndíj-
alapnak használtassék fel olyképen, hogy addig, míg a soproni evang. 
főtanoda javára tett ezen, még j ovőben is megszaporítandó alapítványom 
közelebbi hivatásáról tüzetesebben intézkedném, évi kamatjai a tőkéhez 
csatoltassanak és kamatoztassanak.“ Mivel továbbá az alapító a soproni 
főiskolában élvezett jótéteményekért járó hálából küldte be adományait,
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még pedig rendesen a líceumi igazgató útján, amiről az iskolai évi értesítők 
mindig hálásan megemlékeznek; mivel az egyházközség maga is e tőkét 
mindig „Laschober Teréz, Arthur és Marianna-féle ösztöndíj-alapítvány" 
címén tartotta nyilván : a soproni egyházközség bizonyára hajlandó lesz 
az alapító intenciója iránt való kegyeletes tiszteletből e tőkéből ösztöndíj
alapítványt létesíteni.

Ugyanezért az egyházkerületi pénzügyi bizottság 
a következő határozati javaslatot terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerület mint a soproni főiskola fenn
tartója felkéri a soproni egyházközséget, hogy a 
„Laschober Teréz, Arthur és Marianna“ néven kezelt 
tőkét ösztöndíjalapítványnak nyilvánítani és erről a 
szabályszerű alapító-levelet kiállítani szíveskedjék. 
Amennyiben az egyházközség a kedvezményesekre 
vonatkozó feltételeket a fenntartó testülettel egyet
értő ig  óhajtaná megállapítani, az egyházkerületi köz
gyűlés ez ügyben a theol. akadémia, a főgimnázium 
és a tanítóképzőintézet igazgatóit hatalmazza fel a 
fenntartó testület nevében való végérvényü nyilat
kozattételre.

77. A számvevő jelenti, hogy a kőszegi felsőbb leányiskolái helyi 
bizottság a leányiskolái „Haubner Máté superintendens alapítványa“
kedvezményeinek odaítélése alkalmával az ő nézete szerint nem járt el 
pontosan az alapító levél szerint, amennyiben ennek III. a) pontja ellenére 
a két kedvezményestől a kedvezményi összeg és a teljes összegű rendes 
tartásdíj különbözetét be nem kívánta. A bizottság csak a végrendeletnek 
azon szavai alapján járt el, hogy „két ingyenes hely létesitessék“, de 
figyelmen kívül hagyta, hogy az alapító, ámbár a kedvezményesek csakis 
lelkészek, vagy tanítók leányai lehetnek, nem az ezek számára egyházkeríile- 
tileg megállapított kedvezményes díjnak kétszeresét, azaz 800 koronát, hanem 
a teljes összegű rendes tartásdíjnak kétszeresét, vagyis évi 1200 koronát 
rendelt. Amikor a számvevő az alapítólevél elkészítése ügyében az alapító
nak végrendeleti végrehajtójával tárgyalt és ama látszólagos ellenmondásra 
utalt, ebből az alapítónak azon intenciójára következtettek, hogy az ő 
kedvezményesei a teljes tartásdíjat fizessék, azaz, hogy a fenntartó testü
letnek ne kelljen reá fizetnie az ő kedvezményeseinek tartásdíjára, miképen 
reáfizet minden lelkész- vagy tan'tó-leány eltartási dijára. Az ugyanis alig 
lehetett az alapítónak szándéka, hogy alapítványával az egyházkerületre 
még bármi csekély terhet rójjon. A végrendeleti végrehajtóval történt 
megállapodásnak megfelelően készítette el a számvevő az alapító-levelet, 
amelyet a végrendeleti végrehajtó aláírt, az egyházkerületi közgyűlés
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elfogadott és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium jóváhagyott. Ezen 
ilymódon már most minden érdekeltet feltétlenül kötelező alapítólevél
III. a) pontja így hangzik: „ha az alapítványi jövedelem a fenntartó 
testület által megállapított két teljes összegű, rendes tartásdíj fedezésére 
nem volna elegendő, úgy egy-egy kedvezmény az alapítványi jövedelem 
felében állapítandó meg; az ezen kedvezmény és a teljes összegű, rendes 
tartásdíj különbözetét a kedvezményes növendék tartozik megfizetni.“ 
Mivel az alapítványból ez évben csak 1000 korona folyósíttatott, egy-egy 
kedvezmény 500 koronában volt megállapítandó, az alapítólevél szerint 
tehát mindegyik kedvezményesnek 100 koronát kellett volna az intézeti 
pénztárba befizetnie. Amikor a számvevő a bizottság alapítólevél-ellenes 
eljárásáról a főtisztelendő és méltóságos püspök úrnak jelentést tett, azt 
az utasítást nyerte, hogy az ügyet döntés végett az egyházkerületi pénz
ügyi bizottság elé terjessze.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság tekintettel 
arra, hogy a tanév, melyre az alapítványi kedvez
mény szól, immár letelt, a kőszegi helyi bizottság 
intézkedését most tudomásul veszi, de felkéri a helyi 
bizottságot, hogy ezentúl szorosan tartsa magát az 
alapítólevél rendelkezéseihez, melyeknek betartására 
nézve a fenntartó hatóság kötelezettséget vállalt, 
azaz a Haubner-alapítvány kedvezményeseit mind
addig, míg az alapítványi jövedelem a fenntartó ható
ság által megállapított teljes összegű, rendes tartás- 
díj kétszeresének fedezetére nem elegendő, kötelezze 
a különbözetnek lefizetésére.

78. A számvevő jelenti, hogy Szabó Kálmán főgimnáziumi tanár 
eddig csak mint számvevői segéd volt alkalmazva havi díjazás mellett. 
Mivel a reá bízott munkákat nagy pontossággal és lelkiismeretesen látta 
el, a számvevő arra kéri a pénzügyi bizottságot, hogy Szabó Kálmánnak 
alszámvevővé való választását az egyházkerületi közgyűlésen javaslatba 
hozza. A számvevő ugyanis több munkát csalás az egyházkerület által 
megválasztott és esküt tett alszámvevőre bízhat, csak ez teljesíthet a szabály- 
rendelet értelmében saját felelőssége mellett is bizonyos feladatokat és 
csak mint esküt tett hivatalnok helyettesítheti az egyházkerületi pénztár 
többi tisztviselőit. De mivel ezeknek mandátuma már 1912. évi december 
hó 81-én jár le, a mostani alszámvevői választás is addig terjedő jog
hatállyal bírjon.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti fel:

Az egyházkerületi közgyűlés Szabó Kálmán 
főgimnáziumi tanárt az 1912. évi december hó 31-ig
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szóló megbízatással egyházkerületi alszámvevőnek 
megválasztja és utasítja az egyházkerületi pénzügyi 
bizottságot, hogy őt a legközelebbi bizottsági ülésen 
a szabályrendeletben előirt hivatalos eskü letételére 
felhívja.

79. A számvevő bemutatja az antunováci, pogányszentpéteri és 
malibastáji egyházközségeknek, továbbá Szerényi Sándor, Mérnyi Ádám 
és Hivelics Fülöp lelkészeknek segélykérvényeit és jelenti, hogy ezen hat 
kérvény csak ez évi jíulius 7-én érkezvén be, amikor az összes segély
felosztási tervek már régen elkészültek, javaslatot nem terjeszthet elő.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a kérvé
nyeket, amelyek közül egy sem kelt az egyházkerü
leti közgyűlés által ismételten megállapított és közzé
tett június 1-i végső határidő előtt, az ez évi segély
felosztási tervezetekben már nem vehette figyelembe. 
Egyben rámutat arra a visszásságra, hogy az egyház
kerületi közgyűlésnek eddig szokásos megtartási 
ideje mellett a pénzügyi bizottságnak legkésőbb 
június végén kell megtartania évi főülését, holott az 
egyházmegyei gyűlések, amelyek pedig a segély
kérvényeket is vannak hivatva elsőfokon tárgyalni, 
többnyire csak julius havában tartatnak meg. Vagy 
az egyházkerületi közgyűlést kellene október havá
ban, vagy az egyházmegyei közgyűléseket legkésőbb 
május végéig megtartani. A pénzügyi bizottság tehát 
arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a rendes 
ügykezelés és igazságos javaslattétel érdekében a 
gyűlések sorrendjére vonatkozó valamely kötelező 
határozatot hozzon.

80. Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros a folyó 1911. évi július 
hó 11-től 31-ig terjedő időre szabadságot kér.

A pénzügyi bizottság a kérelemnek helyt ad s 
helyettesítésével az egyházkerületi ellenőrt bízza meg.

81. A mezővári állami népiskola hitoktatója hitoktatási díjának 
00 koronáról az előbb már élvezett 100 koronára való emelését kéri.

A pénzügyi bizottság javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet nem 

teljesítheti.



82. Hofbauer Pál veszprémi esperes a káplántartási államsegély
átalányból 968 korona 75 fillér államsegélyt kér az 1908. évtől 1911. évi 
október hó 20-ig terjedő időre.

Miután a kérelem nem jogos, a pénzügyi bizott
ság javaslata:

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet nem 
teljesítheti.

— 49 —

II. Gyámoldai igazgatósági ülés.
Főszámvevő a gyáinolda 1910. évi pénztári naplóját és számadását 

beterjeszti a következőkben:

1. Az intézet pénztári forgalma az előző éviekhez viszonyítva különösen 
két pontban tér el: 1. a lefizetett tőke bevételi tételének most már semmi
féle ellensúlya nincs a kiadási rovatnak tőkésítési tételénél; 2. az elbo
csátott tagok után fizetett egyszersmindenkorra szóló illetmények tétele 
először szerepel nagyobb összegben.

A gyámoldai köztőke ugyanis 23421 korona 67 fillérrel apadt. Az 
alapítványi tőke ugyan 953 korona 17 fillérrel emelkedett, még pedig a 
Véssey Sándor-féle 500 koronás alapítvánnyal, a Poszvék Sándor alapítványa 
az alapítónak újabb 420 korona adományával, és az egyesített gyámoldai 
alapítvány saját kamatjából 33 koronával 3400 koronára egészíttetett ki. 
Ha ezen tőkegyarapodást is figyelembe vesszük, az együttes tőkének 
apadása csak 22468 korona 50 fillért tesz ki. Ez apadást megokolja az 
eddig is tapasztalt 11— 12000 koronányi évi hanyatláson kívül az év elején 
megvolt 2266 korona 76 fillérnyi túlkiadás fedezése, úgy hogy a számadás 
most 409 korona 21 fillérnyi maradékkal záródik; továbbá az elbocsátott 
tagok után fizetett 9744 korona 96 fillérnyi illetményösszeg. A túlkiadás 
megszűnése magyarázza meg azt is, hogy a vagyonkimutatás szerint a 
hanyatlás nem a tőkeapadás összegében, hanem valamivel kisebb összegben, 
20956 korona 14 fillérben mutatkozik.

A közel 10000 koronára rugó egyszersmindenkorra szóló illetmény 
összesen 26 tag után járt. Ennek sincsen meg az ellensúlya sem a 
nyugdíjasok számának, sem illetményeiknek megfelelő apadásában. A segély
pénzesek és nyugdíjasok száma ugyanis csak 18-cal apadt, illetményeiknek 
összege pedig csak 1140 korona 60 fillérrel. Legnagyobb még az apadás 
a 11. osztályuaknál (697 korona 66 fillér), ellenben az I. osztálynak szükséglete, 
mivel többen 1909-ben csak első részletüket kapták, még emelkedett is 
259 korona 60 fillérrel.
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Bármely oldalról tekintsük is, az intézet helyzete mindenképpen komoly 
és okvetlenül megkívánja, hogy egy-két esztendő múlva új és nagyobb 
segélyforrásokat nyissunk meg számára.

Tudomásul szolgál.

2. A múlt évinél csak 70 korona 59 fillérei nagyobb hátralékos 
követelésekből 2113 korona 02 fillér esik a kamatra, 111 korona 14 fillér 
az egyházközségi hátralékokra, 265 korona 23 fillér pedig a tagsági 
járulékokra.

Tudomásul szolgál.

3. A segélypénzek és nyugdíjak összege 47885 korona 12 fillér. 
Ez a segély járt 85 lelkész (25186 korona 20 fillér) 11 tanár (3990 korona) 
és 145 tanító (18708 korona 92 fillér), összesen 241 gyámoldai tag után.

Tudomásul szolgál. t

4. A gyámoldai pénztár kezelését rendben találván kérem, az 1910. 
évre szóló szokásos felmentvénynek megadását.

Tudomásul szolgál.

5. A gyáinolda segélyezésére nézve kérem a következő javaslatnak 
az egyházkerületi közgyűléshez való pártoló felterjesztését:

a) az egyházkerületi államsegélyből . . . 20.000 K
b) az egyetemes közalap jövedelméből . . 1.300 „
c) az 1910. évi biztosítási nyereségből . . 3.700 „

összesen . . 25.000 K
Tudomásul szolgál.

Az ülés bezárása előtt a mélt. egyházkerületi felügyelő úr az egyház
kerületi elnökség nevében őszinte elismerését és köszönetét fejezi ki a 
bizottságnak lelkiismeretes munkálkodásáért s különösen az elnök és fő
számvevő uraknak az ülés alapos, körültekintő előkészítése és vezetéséért.

Elnök a méltóságos és főtisztelendő püspök úrnak, a méltóságos 
egyházkerületi felügyelő úrnak érdeklődését és támogatását s a tagoknak 
szíves türelmét megköszönve, az ülést bezárja.

K. m. f.

H e rin g  Zs igm ond s. k., D r. S chre iner p á lm á n  s. k ,
p. n. Ins. és WimO.ldai igáiig, elnök. P- 11 • bis. és gyám. tgazg. jegyző.

A jegyzőkönyvet hitelesítjük :

—  50 —

Brunner János s. k. Frühwirth hsáról y  s. k.
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A  D U N Á N T Ú L I

Á G .  H I T V .  E V A N G .  E G Y H Á Z K E R Ü L E T

1911. ÉVI A U G U S Z T U S  HÓ 9-ÉN ÉS 10-ÉN 
SZO M B A T H E LY EN  T A R T O T T

R E N D E S  É V I  K Ö Z G Y Ű L É S É N E KJEGYZŐKÖNYVE.
PÁPA.

NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN.
1911.



Jegyzőkönyv.A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület Szombathelyen1911. évi augusztus hó 9. és 10-én főtisztelendö és méltóságos Gyurátz Ferencz püspök, főrendiházi tag, és méltóságos Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő és főrendiházi tag elnöklete alatt rendes évi közgyűlést tartván, — Bognár Endre egyházkerületi egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla egyházkerületi világi főjegyző, — Madár Mátyás egyházkerületi egyházi aljegyző, szentmártoni Radó Lajos egyházkerületi világi aljegyző, Héring Zsigmond egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök, Jausz Vilmos egyházkerületi főszámvevőn kívül az egyházmegyék, az egyházkerületi fő- és középtanodák, nemkülönben a népiskolák képviseletében
1. A győri egyházmegyéből : Horváth Sámuel esperes ; Barcza Géza 

egyházm. felügyelő ; F só Vincze, Pálmai Lajos, Petőcz Ferencz, Kiss Samu, 
Hörényi Lajos, Horváth Béla, Kováts István, Ihász László lelkészek ; Huber 
Dániel, Fischer Elemér, Mihály István, Mihály Sándor felügyelők ; Bándi János 
tanító.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Varga Gyula esperes; dr. Berzsenyi 
Jenő egyházm. felügyelő; Tompa Mihály, Szabó Lajos, Pulay Gábor, Mód 
Lénárd, Szabó Sámuel, Vértesi Sándor, Böjtös János, Mészáros István, Király 
Mátyás lelkészek ; dr. Ostffy Lajos, Takách Ferencz, Berzsenyi Dezső, Nagy 
Pál, Hrabovszky Mór világiak ; Koczor Márton, Szabó Antal (sömjéni), Szabó 
Antal, Nits István, Szabó László, Cser István, Varga Dénes tanítók.

3. Somogyi egyházmegyéből : Németh Pál esperes ; dr. Andorka Elek helyet
tes egyházm. felügyelő; Mesterházy Sándor, Borbély Gyula, Madár Rezső, Hütter 
Lajos lelkészek; Györffy János felügyelő; Sass István, Csatáry Kálmán, Teke 
Lajos, Mikler Győző tanítók.

4. Soproni-alsó egyházmegyéből : Farkas Mihály esperes ; dr. Ajkay Béla 
egyházm. felügyelő; Rózsa Sándor, Farkas Elemér, Tóth Kálmán, Berecz Gábor, 
László Miklós, Hérincs Lajos, Mikolás Kálmán, Hajas Endre lelkészek; Molnár, 
Béla, Mesterházy Ernő, Takáts Lajos, dr. Mihály Kálmán, Pethő Pál, Kiss Fe-

j e l e n  v o l t a k :
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rencz világiak ; Hajas Kálmán, Kisfaludy Károly, Major Samu, Németh Jenő, 
Kovácsics Jenő, Nagy Kálmán, Molnár Sándor, Kiss Sándor, Csizmadia Fe- 
rencz, Horváth János, Takáts József, Bakody Imre, Farkas György, Kiss La
jos, Czirák György, Mesterházy Károly, Varga Dezső, Szij Lajos, Hajas Gyula, 
Glatz Lajos, Varjú Márton tanítók.

5. Soproni-felső egyházmegyéből: Brunner János esperes; dr. Zergényi 
Jenő helyettes egyházm. felügyelő, Löw Ftilöp, Menyhárd Frigyes, Zábrák 
Dénes, Scholtz Ödön, Geisztlinger Pál lelkészek ; dr. Rátz Ottó, dr. Schreiner 
Kálmán, Berecz Ábel világiak ; Bancsó Antal theol. akad. igazgató ; Payr Sán
dor theol. tanár; Gecsányi Gusztáv főgimn. igazgató; Laschober Gusztáv, 
Géléi Frigyes, Krug Lajos tanítók.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Horváth Sándor főesperes; 
Tomka Gusztáv alesperes ; Müller Róbert, Wágner Ádám, Vértesi Zoltán, 
Eősze Zsigmond, Klenner Adolf lelkészek ; dr. Kobilicz Elek, Mechwarth Ernő, 
dr. Grosch József felügyelők ; Gyalog István főgimn. igazgató, Haiszer Henrik, 
Purth Gusztáv, Hátz József tanítók.

7. Vasi-felső egyházmegyéből : Stettner Gyula főesperes ; Ziermann Lajos 
alesperes; Hrabovszky István egyházm. felügyelő ; Torda Lajos, Szabó István, 
Balikó Lajos, Beyer Teofil, Ebenspanger Sándor, Kirnbauer Gyula, Pummer 
Adolf, Warkowei! Károly, Varga József, Seregély Béla lelkészek ; Németh 
Samu, Budacker Károly igazgatók ; Terplán Kornél, Czeke Gusztáv, Freyler 
Lajos, Greiziger Kornél, Mayer Károly, Nagy Gyula, dr. Schneller Aurél, dr. 
Sztehló Aurél világiak; Honigschnabel Tóbiás, Rehling Samu, Hammer 
Gyula, Németh Ferencz, Unger Emil, Schermann Ede, Rátz Kálmán, Spiszák 
Károly, Karner Frigyes, Luibersbeck Teofil, Leyrer János, Benczig György, 
Müller Ede tanítók.

8. Vasi-közép egyházmegyéből: Kund Sámuel esperes; dr. László Kál
mán egyházm. felügyelő ; Darvas Aladár, Éder József, Heiner Géza, Hima 
Sándor, Kapi Béla, Kiss János, Kuzma István, Mesterházy László, Nagy 
György, Polgár János, Porkoláb Gyula, Rónai Gyula, Terplán Jenő, Zongor 
Béla lelkészek ; Ajkay Elemér, Kiss Gyula, Kremier Gyula, Nagy Pál, Weörös 
István, Berke Géza, Györkös Ferencz, Hübner János, Koltay Bertalan, Krantsák 
Henrik, Kühár István, Láng Rezső, Leitner Endre, Rátz Aladár, Rásó Béla, 
Szigethy Sándor, Balassa Mihály, Bedi Imre, Christelyi Árpád, Greizinger 
Ottó,- Hidegkövy Lőrincz, Jánossy Gábor, Jákói Elek, Káldy Imre világiak ; 
Asbóth József, Cserni Károly, Csizmadia Pál, Fenyves Károly, Házas Béla, 
Herczeg Károly, Horeczky Gyula, Horváth József, Lőrincz Zsigmond, Rátkai 
Lajos, Róth Kálmán, Somogyi Béla, Takács Ferencz, Varga Endre, Vörös 
Samu tanítók.

9. Veszprémi egyházmegyéből : Hofbauer Pál esperes ; Bélák István 
egyházm. felügyelő; Horváth Dezső, Mohácsy Lajos, Nagy Kálmán, Szalay 
László, Németh Sándor, Bátsi József lelkészek ; dr. Kluge Endre felügyelő ;
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Kristóffy Gyula világi ; Rónai Pál, Sülé Sándor, Szutter Dániel tanítók ; 
Baldauf Gusztáv püspöki titkár.

10. Zalai egyházmegyéből: Magyary Miklós esperes; dr. Györffy Zoltán 
egyházm. ügyész ; Fenyves Ede, Zsiray Lajos lelkészek ; Benkő Béla, Halász 
|ános, Kováts Sándor tanítók.

11 .A z  egyházkerületi tanítók képviseletében : Szigethy Dénes és Benedek 
Vincze.

Me l y  a l k a l o m m a l :
Az egyházmegyék képviselői, a tanintézetek küldöttei és sok más hely

beli és vidéki egyháztag augusztus 9-én reggel 9 órakor összegyülekeztek a 
szombathelyi ág. hitv. evang. templomban, hol ének után az egyházkerületi 
egyházi főjegyző oltári imát mondott és szentigéket olvasott (János jelenések
ről irt könyve 7-ik rész, 13— 17. versét).

1- A végzett istenitisztelet után nyomban a templomban Véssey Sándor 
egyházkerületi felügyelő ur a közgyűlést következő beszéddel nyitotta meg:

Protestáns hitünknek viharos időkben erősnek bizonyult ősi vára : 
Vasvármegye területén — mely hazánknak sok nagy fiat, egyházkerületünknek 
legtöbb kitűnőségét adta, — annak kimagasló székhelyén, mely mint a nem
zeti kultúra emporiuma : történeti múltját jelenben a nemzeti közművelődés 
szövétnekével világítja be, — e fényes múltú s nagy jövőjű város falai között 
vagyok szerencsés Önöket üdvözölhetni.

Üdvözlöm szombathelyi lelkes egyházközségünket, mely egyházkerületün
ket vendégül fogadni szives : példát adó buzgalma által Isten dicsőségének 
emelt e díszes egyházában ; és hálás elismeréssel adózom a dunántúli egyház- 
kerület nevében Vasvármegye és Szombathely város érdemes közönségének 
azon kitüntető fogadásért, melylyel egyházkerületünket megtisztelte és e tény
nyel azon oltáron áldozott, mely a hitbuzgóság megbecsülésének van szen
telve.

Midőn közgyűlésünket ez évben Szombathelyre voltunk szerencsések 
összehívhatni, vezérelt bennünket az a feltevés, hogy e város minden oldalról 
való könnyű hozzáférhetősége a megjelenést megkönnyítve, érdeklődő hit
feleinknek kényelmére szolgáljunk. A megjelentek száma örvendetesen iga
zolta feltevésünket. Engedjék meg, hogy mindnyájukat ismételve melegen 
üdvözölhessem.

Meg vagyok győződve, hogy mindnyájunk összhangzó érzelmeinek meg
felelőig cselekszem, midőn mindeneket megelőzőleg egyházkerületünknek ez 
év tavaszára esett „családi ünnepéről“ emlékezem meg. Elévülhetlen érde
mekben gazdag főpásztorunk : püspök ur Öméltósága, ez év április 27-én 
töltötte be munkás és eredményes életének 70-ik évfordulóját. Meleg szeretet
tel ünnepeljük őt e markáns évforduló alkalmából, hálát adva a Mindenható
nak, hogy a közönséges emberi életben a hanyatlás idejét jelentő korhatárt, 
a lankadatlan munkásság és tündöklő szellemi képességek emelkedő erejében
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engedte neki meghaladni. Mely alkalomból, midőn irányában való meleg 
szeretetünknek, nagy érdemeit elismerő tiszteletünknek és ragaszkodásunk
nak adunk kifejezést, kérjük az egek Urát, hogy őt egyházunk javára még 
soká tartsa meg nekünk változatlan erőben és munkakedvben. Egyházkerületi 
közgyűlésünk — ha úgy méltóztatnának határozni — jegyzőkönyvileg adna 
kifejezést ebbeli óhajának.

E helyen és alkalomból óhajtok megemlékezni azon, egyházkerületün
ket érdemteljes püspöke személyében ért legmagasabb helyről származó 
kitüntetésről, mely a mai ez irányban sóvárgó korban, ha igaz érdemek 
alapján keresetlenül száll — mint ez esetben — a köznek tett szolgálatok 
elismeréséül a kitüntetettre, épp oly megtisztelő, mint felemelő úgy az egyénre, 
mint azon testület, vagy intézményre, melynek javára a legfelsőbb kitüntetés 
által elismert munka gyümölcsözik. — Óhajtjuk, hogy az emberiség, haza és 
egyház iránt igaz érdemekkel szerzett legfelsőbb elismerés számos évek sorára 
nyújtson ihletet kitüntetett nagyérdemű püspökünk további munkásságához !

Igen tisztelt Uraim ! A napirendre térve :
Ha végig tekintünk az utolsó közgyűlésünk óta lefolyt év egyházi érde

keinket érintő eseményein, azoknak egyik nyomatékosabb mozzanatát látjuk 
egyetemes egyházunk azon törekvésének nyilvánulásában, hogy lelkészeink 
anyagi helyzetének végleges rendezését az államtól jogosan várt fedezettel 
lehetővé tegye.

Az ez érdemben a kormányelnöknél és közoktatásügyi miniszternél meg
jelent küldöttségünk azon megnyugtató érzéssel végezte megbízatását, hogy jogos 
kivánataink a megvalósulás biztos utján haladva, végleges megoldásuk — ha 
állami életünk óhajtott, békés fejlődési folyama megzavarva nem lesz — a közel 
jövőtől várható.

Megnyugvással konstatálhatjuk, hogy egyházegyetem s állam jóakaratát 
kétségtelenül igazolják azon kedvező törekvések, melyek lelkészeink, tanítóink 
helyzetének javítására irányulnak.

Egyházunk nem tagadható szegénysége s a minden oldalról kérlelhetetle
nül igénybe vett állampénztár — sajnos — az illető tényezők kétségbe.vonhat- 
lan legjobb akarata mellett is csak successive nyújthatja a segélyt, melyet 
az elodázhatlan szükség érzete, de a fokozottabb igények természetes vágya 
is gyorsabb megoldásban óhajtanák megvalósulva látni.

A helyzet megítélésénél azonban nem annyira az óhajok pillanatnyi 
kielégítésének méretei, mint inkább a helyzet szanálására hivatott tényezők 
által tanúsított jóakarat és elfogadott irány a mérvadó. A momentán segély 
méreténél lényegesebb : megvan-e igazán a szándék a megfelelő segélyezésre, 
s van-e kellő biztosítéka a teljes, kielégítő sikernek ?

A legjobb akaratot, a minden illetékes oldalról nyilvánult készség után 
kétségbe vonnunk nem lehet, igényeink jogosultsága az egész vonalon elis
merve, e fontos ügyünk tehát az óhajtott megoldás utján van.

E megnyugtató jelenségekkel szemben lássuk a helyzet másik oldalát !
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Mi a végczél egyházunk mindama törekvéseinél, melyek lelkészeink, 
tanítóink helyzetének javítását czélozzák? — Bizonyára nem más, mint hogy 
őket anyagi gondjaiktól a lehetőség szerint mentesítve, összes szellemi és 
erkölcsi erejüket hitéletünk fejlesztése s a közművelődésnek hazafias protestáns 
irányú emelésében használhassa ki egyházunk.

Nem lehet tagadnunk, mert tények és számadatok igazolják, hogy az 
utóbbi 10— 15 év oly mérvű változást mutat lelkészeink, tanítóink helyzetének 
javulásában, melyről amidőn konstatálhatjuk, hogy egy rendszeresített, emel
kedő folyamat képét mutatja, igazságérzetünk és felekezeti jogosult igényeink 
önkénytelen keresik az ellenértéket, melyet a hitbuzgóság emelkedése volna 
hivatva elsősorban kimutatni.

Kétségtelen, hogy hitfelekezetünk alsóbb és felső iskolái a tanítás terén 
teljesen kielégítő, sőt kiváló eredményeket mutatnak fel, templomaink s egyéb 
egyházi épületeink évenkint való emelkedése amellett szól, hogy egyház és 
állam valláskulturai befektetései szemlátomást gyümölcsöznek.

Ha azonban hitéletünket a lényeg mélyébe beható bírálat Röntgen- 
sugarain át tekintjük, melyek a látszat párázatán átvilágítva, korunk vallás
erkölcsi belvilágát tárják szemünk elé, lehetetlen nem aggodalommal szem
lélnünk az elénk táruló képet.

Távol áll tőlem — mert a legigazságtalanabb vád kifejezése volna — , 
ha ezen aggasztó jelenségek árnya mögött tanítóink s lelkészeink mulasztását 
vagy hivatottság-hiányát konstatálnám, — ellenkezőleg: aggódva látom, hogy 

! odaadó, lelkes munkájuk ellenére nő a veszély és terjed a hitetlenség rombo
lása, mely, mint a megindult föld mindent megrendítő ereje, pusztítva bomlaszt 
az emberiség érzelmi világában ; s mint a tűzhányó ormok egykor termékeny 
lankáit a kivetett láva, a hitbuzgóság legbecsesebb gyümölcseit: szeretetet, 
reményt, bizalmat és lelki nyugalmat szürke reménytelenséggel borítja el, a 
legveszedelmesebb fanatizmus: a hittagadás öldöklő mérge.

Pedig a hit szükségérzete egykorú az emberiséggel. Az ősember vad
sága szülte néha torzképekben állítja elénk hite ösztönének hozott áldozatát a 
történetileg ismert ókor fejletlen felfogásához mért alakban, de a hitben találta 
létezhetésének alapját, s a középkor az egyháznak a lelkiismeret feletti abszolút 
uralmával s gyakran a fanatizmus megrázó jelenségeivel is kétségtelen bizo
nyítéka a hit kultuszának.

A kereszténység a hitéletet magasabb erkölcsi alapra ágyazta s felépí
tette Krisztus tanításának szellemében a szeretet hitét, melynek védőszárnya alatt 
a keresztény emberiség érzelmi világa immár két ezredév óta nyer pótolhatlan 
támaszt és menedéket a megpróbáltatások s kétségek súlyos szenvedéseiben.Protestáns vallásunk, mely e szeretet hitének megtisztult kifejezője, létfeltételét e hitnek védelmében, az emberiség legfőbb javának, lelkiismereti szabadságának megőrzésében találja, s midőn e hitet veszélyben lenni látja : aggódva szólítja kettőzött tevékenységre azokat, kiknek elsősorban hivatásszerű kötelessége az emberiség biztos menedékének : vallásos hitének védelme.
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Egyházunk lelkészi és tanítói kara pedig már nem csupán a védelem 
könnyebb, hanem a visszahóditás nehezebb feladatával áll szemben ; mert a 
lelkiismeret szabadságát s a hitet, melyet egykor a vakbuzgóság és tévelygő 
egyházi hatalom jármából sikerült megmenteni, ma a hittagadás karmaiból 
kell kiszabadítania.

Az emberiség elvakitva az uj idők óriás értelmi vívmányai által, meg
vesztegetett önhittségében szem elől téveszti az emberi tudás korlátoltságát ; 
korlátoltságát ama határt nem ismerőnek mutatkozó emberi tudásnak, mely
nek minden, eget ostromlónak mutatkozó hatalma nem tudná önerejéből a kétsé
gek közt vergődő emberi szív  egyetlen könnycseppjét sem felszántani, — mely
nek özönét képes a vallásos hit isteni hatalmával mosolygó reménynyé varázsolni.

De a leghamisabb felfogás helyezheti csak ellentétbe a tudást és hitet, 
az emberiség e két legdrágább közkincsét, a kultúra és megelégedés forrásait. 
A kettőnek együttes kultusza vezérli az emberiséget azon régiókba, hol a leg
magasabb kultúra birtokában a hit aegise alatt igazán boldogok és megelége
dettek lennének az emberek. Mert emelje bár egymagában a tudás az emberi
ség értelmi világát nem is sejthető magas szférákba, érzelmi világának egyedüli 
biztos támasza és boldogulhatásának kimeríthetetlen forrása örök időkre a hit 
marad.

Az emberiség e varázshatalmu legfőbb kincsét, az Istenben vetett igaz 
hitet pedig nem a miszticzimus védi, hanem a protestáns egyház létalapját 
képező lelkiismereti szabadság és szabad vizsgálódás alapján felépült ön
tudatos hitbuzgóság, melyet a közművelődés csak emelhet és az alapos 
tudás — kell, hogy szentesítsen. E hit oltalmára hívja fel egyházunk tanítóit, 
lelkészeit s ezek javáért minden módjában álló áldozatra kész, mert viszon
zásul tőlük várja a vallásosság megmentésének küzdelmében a legönfeláldozóbb 
egyéni munkát, mint tartozó egyenértéket.

E viszonyos együttműködéstől várjuk a nagy feladat megoldását, s ha 
vissza tudjuk adni az emberiségnek megrendült hitét, megnyitni tudjuk szi
vét a krisztusi szeretetnek s megerősödik lelkében egy jobb jövő reménye, 
ezzel útját vágjuk mindama társadalomellenes törekvéseknek is, melyek fel
adatukat nem a békés fejlődés építő haladásában, hanem a felforgatás rom
boló erőszakosságában találják.

Ápoljuk a hitet önmagáért! Tekintsük a hittagadás elleni küzdelmünk
ben természetes szövetségeseinknek a vallásos hitért, mint ilyenért küzdő más 
vallásfelekezeteket, irányítsa irányukban érzelmeinket a velük való békés egyet
értés óhaja s vezérelje sziveinket a kölcsönös megbecsülés s tartozó tiszte
let szükségérzete !

Bármennyire óhajtom — már is túl igénybe vett — szives türelmüket 
kímélni, engedjék meg, hogy egyházi életünk egy eminens követelményét 
röviden érinthessem. Tekintve, hogy a reánk váró nagy feladatok megoldásá
nál minden tényezők vállvetett, összhangzó munkájára vagyunk utalva : 
első sorban kiváló fontossággal bir a lelkész és tanító közötti teljes

ZZ
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egyetértés, mint az eredményes munka alapfeltétele, — azon hitemnek akarok 
kifejezést adni, hogy úgy a lelkész, mint a tanító urak e mindenek felett fon
tos kérdés teljes méltánylásában féltékenyen fogják őrizni azon harmóniát, mely 
közös munkájuk eredményét megsokszorozza és egymás jogkörének szigorúan 
tiszteletben tartása által lehetetlenné fognak tenni minden diszharmóniát, egy
formán előnyére saját állásuk dekórumának, mint egyházunk méltóságának.

Igazán nagy eredményeket csak közlelkesedés teremthet : egyházunk
nak is szüksége van minden egyes hive odaadó lelkes munkájára, hogy 
magasztos hivatásának — az ellenséges áramlatokkal szemben is — képes 
legyen győzelmesen megfelelni.

Szervezete, mely bölcs előrelátással a világi elemek bevonásával, a leg
szabadabb szellemben, az általános kötelezettség elve alapján van felépülve, 
biztosan néz a jövő elé, ha a hívek sziveit a hitbuzgóság lángja hevíti és 
az erkölcsi és anyagi áldozatkészség lelkesíti.

Törhetetlen reménynyel nézve egyházunk jövője elé, van szerencsém a 
gyűlést megnyitni.

A közgyűlés feszült figyelem közt nagy érdeklődéssel és 
többszöri tetszésnyilvánitással kisérte és hallgatta felügyelő ur 
Öméltóságának gondolatokban gazdag, mélyen járó nagy beszédét, 
— egyúttal kimondotta, hogy a jeles beszéd egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vétessék, azonfelül külön 5000 példányban kinyo
matva, német nyelvre is lefordítva a gyülekezeti hívek közt lelki 
épülésükre szétosztassék.

Az elnöki megnyitó első részében foglaltakra a közgyűlés mele
gen üdvözli a püspököt s örvend, hogy őt a Gondviselés az egyház- 
kerület és az egész hazai protestáns egyház javára mindeddig meg- 
tartá és kéri főpásztori munkásságára továbbra is az Isten áldását.

Ami pedig püspök ur Öméltóságának a trón részéről lett 
kitüntetését illeti, azt a dunántúli ev. egyházkerület jobbágyi hódo
lattal, igaz örömmel vette tudomásul.

Kapcsolatosan felügyelő ur Öméltósága bemutatja a nagyméltóságu 
miniszterelnök urnák püspök ur Öméltóságához intézett leiratát, melylyel tudatja, 
hogy ő császári és apostoli királyi felsége a dunántúli evang. egyházkerület 
múlt évi hódolatteljes feliratát legkegyelmesebben tudomásul vette s legmaga
sabb köszönetét nyilvánította.

A miniszterelnök ur leirata felolvastatván, jegyzőkönyvbe vétetni 
határoztatott.

5190,/M. E. I.

Méltóságos és Fötisztelendő Püspök Ur !
Ö császári és apostoli királyi Felsége a 80-ik legmagasabb születésnapja 

alkalmából a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület nevében kifejezett 
hódolatteljes üdvkivánatokat legkegyelmesebben tudomásul venni és leg-
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magasabb köszönetét legkegyelmesebben nyilvánítani méltóztatott. Erről van 
szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni. Budapest, 1910 szept. hó 17-én.

Gróf Khuen-Héderváry.
Az egyházmegyék képviselői beadták megbízóleveleiket, igazolványaikat.

Az elnökség a megbízólevelek számbavételével a közgyűlést 
törvényesen megalakuljak nyilvánította.

4-. Olvastatott az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött tanítók meg
választatásáról szóló jkönyv, mely szerint ez évre megválasztattak : Szigethy 
Dénes répczelaki és Benedek Vincze győri tanítók. Jövőre a zalai és veszprémi 
egyházmegyéből lesz egy-egy tanitóképviselő megválasztandó.

Tudomásul szolgált.
•>- Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldettek

egyházi részről : Varga Gyula és Mohácsy Lajos, — világi 
részről : Weöres István és Takách Ferencz.

<3- Olvastatott br. Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek és dr. Baltik 
Frigyes püspöknek Budapesten 1911 junius 8-án kelt és az egyházkerülethez 
intézett „Meghívása“, melyben tudtul adják, hogy magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyházunk egyetemes közgyűlését 1911. évi november hó 8-ik napjára, dél
előtti 10 órára, a gyűlést megelőző értekezletet pedig f. évi november havának
7-ik napjára, esti 6 órára a pesti evang. egyház épületébe (Sütő-utcza 4. sz.) 
tűzték ki, egyúttal az egyházkerületet felkérik, hogy az egyetemes gyűlésre 
képviselőket válaszszon.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes egyház elnökségé
nek meghívását tiszteletteljes tudomásul vette, egyúttal Egyházalkot
mányunk értelmében képviselőit az egyetemes gyűlésre megválasz
totta. Még pedig : a) Megbízó-levéllel :

Egyházi részről: Brunner János, Horváth Sámuel, Horváth 
Sándor, Magyary Miklós, Farkas Mihály, Németh Pál espereseket, 
Bognár Endre egyházkerületi egyházi főjegyzőt és Madár Mátyás 
egyházkerületi aljegyzőt ;

világi részről : dr. Ajkay Béla egyházker. világi főjegyzőt, 
Szeniczey Géza, Hrabovszky István, Berzsenyi Sándor, dr. Démy 
Lajos, dr. Berzsenyi Jenő (sömjéni) egyházmegyei felügyelőket, 
Hering Zsigmond egyházker. pénzügyi bizottsági elnököt és Sass 
István egyházker. tanitóegyesületi elnököt ;

a tanintézetek képviseletében : Gecsányi Gusztáv soproni és 
Gyalog István bonyhádi főgimn. igazgatókat; — a soproni ev. 
egyetemes theológiai akadémia részéről : Jausz Vilmost.b) Jegyzőkönyvi kivonattal :

Egyházi részről : Varga Gyulát, Lőw Fülöpöt, Scholtz Ödönt, 
Hérincs Lajost, Eősze Zsigmondot, Kapi Bélát, Kiss Jánost, Mohácsy



Lajost, Hörényi Lajost, I’só Vinczét, Pálmai Lajost, Kiss Samut, 
Horváth Bélát, Hofbauer Pált, Szalay Lászlót, Horváth Dezsőt, 
Torda Lajost, Ziermann Lajost, Madár Rezsőt, Borbély Gyulát, 
Hajas Endrét, Zongor Bélát ;

világi részről : dr. Ostffy Lajost, Ajkay Elemért, Weöres Istvánt, 
Hanzély Jánost, Szigethy Sándort, Radó Gyulát, Véssey Lajost, 
Véssey Ferenczet, Emresz Károlyt, dr. Kluge Endrét, dr. Andorka 
Eleket, Berzsenyi Dezsőt, dr. Györffy Zoltánt, Takách Ferenczet, 
Mechwart Ernőt, dr. Mesterházy Ernőt, dr. Kobilitz Eleket, dr. 
Grosch Józsefet, Róth Kálmánt, Kristóffy Gyulát, Kiss Gyulát, Nagy 
Pált, Mihály Istvánt, dr. Rátz Ottót, Csemez Istvánt, dr. Fischer 
Gyulát, Huber Dánielt, Radó Lajost, dr. Berzsenyi Jenőt (siklósi) ; 
Benedek Vinczét, Koczor Mártont, Horeczky Gyulát, Róth Kálmánt, 
Szigethy Dénest, Szutter Dánielt, Mikler Győzőt, Hajas Kálmánt, 
Krug Lajost, Bándy Jánost, Benkő Bélát, Gróf Endrét, Farkas 
Györgyöt, Varga Dezsőt, Varga Dénest.

7 .  Olvastattak, illetve az 1911. évi közgyűlés elé terjesztettek a követ
kező fontosabb miniszteri leiratok és hatósági átiratok :

A) A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól.I. Általános érdeküek.
1. 3617/910. A hitfelekezeti tanítóknak a népszámlálásnál számláló- 

biztosokul és felülvizsgálókul alkalmaztatásáról.
2. 4277/910. ein. A kolerabetegeknek a lelkészek által való látogatása és 

e betegség elleni védekezés tárgyában.
3. 34034/910,. A tanítói képesítés rendjének megváltoztatásáról.
4. 49725/910. Az elemi iskoláknál és óvodáknál szükséges óvintézkedé

sekről bekövetkezhető tüzveszedelem esetére.
5. 53410/910. A soproni Gensel Ádám, dr. Lakner Kristóf és Triebaumer 

Andrásné-féle alapítólevelek jóváhagyása.
6. 69757/910. Az elemi népisk. oktatás ingyenességéről szóló törvény 

nem zárja ki, hogy indokolt esetben a 15 K-t meghaladó tandíj szintén állam
segélyből fedeztessék.

7. 80.000/910. Tanítási terv a magyar nyelv, számadás, hazai földrajz 
és történelemből a nem magyar tannyelvű elemi iskolák számára.

8 85570/910. Egyházi tisztviselők haszonélvezetében levő közbirtokos- 
sági erdők csak az egyházfőhatóságilag kikért miniszteri hozzájárulásra adha
tók el.

9. 100600/911. Utasítás az 1908. XLVI. t.-cz.-nek a felekezeti iskolákat 
érintő rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában.

10. 107105/910. Az autonom egyházakhoz tartozó tanítók illetményeik-
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nek kiszolgáltatását illÄö vitás kérdésekben első sorban a felekezeti főható
sághoz kötelesek fordulni.

11. 111202/910. A kántortanitók lehetőleg ne vonassanak el az iskolai 
szorgalmi időben kántori funkcziókra.

12. 112515/910. Iskolalátogatók kinevezése a főgimnáziumokhoz.
13. 119443/910. A tanítói fizetéskiegészitési államsegélyekért legkésőbb 

1910 szeptember 30-ig kell folyamodni.
14. 129248/910. A veszprémi egyházközségnek Őfelsége a király magán- 

pénztárából 200 K adományt engedélyez.
15. 136683/910. Tanítóképző-intézetekben csak az előirt képesítéssel 

bíró tanerők alkalmazhatók államsegéllyel.
16. 140403/910. A kerületi államsegély felhasználásának korlátozása.
17. 144713/910. Az 1911. évi I. félévi egyházkerületi államsegélynek 

kiutalványozása.
18. 101/911. Hat sopronmegyei ev. iskolának ifjúsági könyvtár enge

délyezése.
19. 804/911. A tüdővész elleni küzdelem czéljaira iskolai gyűjtések 

engedélyezése.
20. 16593/911. Uj kiadású iskolai tankönyvek megelőző kiadásai állami 

engedélyezésének igazolása, az uj kiadások engedélyezése és bírálati dija 
tárgyában.

21. 16785/911. A tanítók és óvónők gyermekvédelmi és patronázs tevé
kenységének felkarolásáról.

22. 2433/911. A veszprémi lelkészi- és tanítói tiszt különválasztása.
23. 30000 911. Az uj tanitóképesitési szabályzat véglegesen életbe

léptetéséről.
24. 32011/911. Néhai özv. Takáts Lajosné Gömbös Ludovika ostfi- 

asszonyfai alapítványának jóváhagyása.
25. 33054/911. A népiskolai ifjúsági könyvtáraknak nyújtott kedvez

ményekről.
26. 41712/911. Az uj tanképesitő vizsgái szabályzatnak a magántanulókra 

is kiterjesztése.
27. 44673/911. Az 1911. év II. félévi egyházker. államsegélynek 34250 

koronának kiutalása.
28. 46681/911. A 140403/910. sz. rendeletnek ideiglenes felfüggesztése.
29. 49551/911. Néhai Szabó Mihály lovászpatonai alapítólevelének jóvá

hagyása.
30. 59131/911. A soproni tanerők a slöd-tanfolyamokon résztvevőknek 

okleveleket nem adhatnak ki.
31. 78000/911. A tanítóképző-intézetek részére kiadott uj s végleg életbe

léptetett uj tanterv és utasítás.
32. 81126/911. A soproni főgimnázium részére engedélyezett 50000 K 

államsegély után 3% -°s járulék fizetendő.
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1. 70042/910. Gimnáziumi tanárok 1910. év II. félévi személyi pótléká

nak utalványozása.
2. 73342/910. A kőszegi felső leányiskolánál oki. középiskolai tanerő alkal

mazandó.
3. 82872/910. Gyalog István bonyhádi gimn. igazgatónak 6 évre meg

választását tudomásul veszi.
4. 92180/910. Posevitz Vilmost rendes tanárnak nevezi ki a bonyhádi 

főgimnáziumhoz.
5. 97123/910. Gecsányi Gusztáv soproni gimn. igazgatónak 6 évre 

megválasztását tudomásul veszi.
6. 119011/910. Fülöp József dörgicsei tanító javadalmazásának megál

lapítása.
7. 119460/910. A felsőlövői főgimnáziumnál a tornaterem építésére vonat

kozó észrevétel.
8. 136649/910. A gimnáziumi tanárok 1910. II. félévi személyi pótléká

nak utalványozása.
9. 142564/910. A vései III. elemi iskola tantermének felállítása tárgyában.

10. 148421/910. A soproni tanitóképző-intézeti tanárok 1911. évi fizetés- 
kiegészítésének kiutalványozása.

11. 149362/910. A soproni ev. tanítóképző-intézet építési, felszerelési és 
fenntartási czéljaira segélyt nem adhat.

12. 9837/911. Pap J., Hamar Gy., Kárpáti S. és Bognár K. tanároknak 
pótlólag fizetéskiegészitési államsegély.

13. 17741/911. A kisdörgicsei tanító javadalmának megállapítása.
14.29326/911. A bonyhádi róm. kath. hitoktató díjazásának kiutal

ványozása.
15. 51185/911. a vasvármegyei, 51984/911. a veszprémmegyei, 52083/911. ,

a győrmegyei, 52118/911. a somogymegyei, 52130/911. a tolnamegyei, 51135/911.
a baranyamegyei, 52136/911. a zalamegyei ev. elemi iskolák hiányairól és ezek 
pótlására felhívás tárgyában.

16. 52792/911. Érettségi vizsgái kormánybiztosok kinevezése.
17. 62792/911. A felsőlövői tornatanitás az eddigi gyakorlat szerint 

vezethető.
18. 81141/911. A bonyhádi főgimnáziumnak 1911. évre 13000 koronát 

engedélyez.
19. 81157/911. A felsőlövői ev. főgimnáziumnak 16000 K évi fenntartási 

államsegélyt engedélyez.
20. 81217/911. A soproni főgimnáziumnak kiutalványoz 36000 K fenn

tartási államsegélyt. III. Kongrua-ügyek.
1. 98484/910. Magyarossy Gyula bakonyszentlászlói, 15836/911. Heiner 

Géza őrihodosi, Ihász László kertai, Mikolás Kálmán szilsárkányi, Bándy
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Miklós nagybábonyi, Seregély István szepetneki, Fábián Imre kölesdi lelkészek 
kongruájának kiutalása tárgyában.

2. 48878/911. A magyarbolyi lelkészi állásnak megállapít évi 186 K 
94 fillér kongruát.

3. 90151/911. A káplánkongrua kiutalványozása tárgyában rendelkezések.

B) Földmivelésiigyi miniszter.

1. 8837/910. A lelkészek és tanítók buzdítása a gazdasági ügyek iránt 
való érdeklődése tárgyában.

C) Honvédelemügyi miniszter.
2. 81812/910. A kiszolgált katonák egyházi, iskolai szolgákul alkalma

zása tárgyában.
D) Horvátország báni hivatalától.

3. 19752/910. Mérnyi Ádám kisbastáji lelkésznek 200 K államsegély 
utalványoztatása.

4. 30337/910. A hrasztováczi ev. iskola hiányainak pótlása ügyében.
5. 2845/911. Dobrovoljácz Milkó pozsegai ev. lelkésznek 200 K segély 

engedélyeztetik.
A bemutatott leiratokat, időközben azok elintézést nyervén, a 

közgyűlés tudomásul vette.
N . Az átiratok során olvastatott a tiszántúli ref. egyházkerület meg

hívása, melylyel a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületet és annak elnök
ségét uj püspökének : főtiszt, dr. Baltazár Dezső urnák ünnepélyes beiktatá
sára folyó évi augusztus hó 15-ére Debreczenbe meghívja.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület folyó évi augusztus 
hó 9. és 10-én Szombathelyen tartott közgyűlésében áthatva a 
testvérszeretet melegétől, amelylyel a hazai református testvéregyház 
iránt mindenkor viseltetett s emlékezetébe visszaidézve azokat a 
nagy időket, amelyek előttünk arról tesznek tanúbizonyságot, hogy 
a két hazai protestáns egyház jó és rossz napokban örömüket és 
bánatukat kölcsönösen egymás között mindenkor készséggel meg
osztották : a tiszántúli református egyházkerület uj püspökét : főtiszt, 
dr. Baltazár Dezső urat megválasztatása és hivatalba iktatása alkal
mából egyszivvel-lélekkel melegen üdvözölte s főpásztori műkö
désére Isten bő áldását kérte.

9 .  Felvétetett püspök ur évi jelentése, mely az egyházmegyék képviselői
nek előre megküldetvén, felolvasottnak tekintetett.

Az egyházkerületi közgyűlés püspök urnák a nagyérdekü 
jelentés vonzó kidolgozásáért hálás elismerésének és köszönetének 
adott őszinte kifejezést ; egyúttal kimondotta, hogy a püspöki jelen
tést egész terjedelmében jelen jegyzőkönyvéhez csatolja, — a jelen-



tés határozathozatalt igénylő pontjaira nézve a következőkben hoz 
érdemleges határozatot.

ÍO . Tárgyaltatott a püspöki jelentés 1. pontja, melyben püspök ur 
visszatekintvén a múltra, annak tapasztalatai alapján megállapítja, hogy „czéljai 
megvalósításához az egyháznak is szüksége van anyagi erőre“ ; s e téren még 
mindig igen hátra vagyunk. Amiért is figyelmezteti az egyházközségeket, hogy 
az előbbi kor mulasztásainak következményein okulva, tegyék meg a lehetőt 
a jövő biztosítása érdekében, erőgyűjtésre az egyházi élet egész vonalán ; 
egyúttal megjelöli azon hozzánk közeleső forrásokat, melyeknek felhasználásá
val az önsegély könnyebben eszközölhető.

Az egyházkerületi közgyűlés élénk tudatával azon komoly 
igazságoknak, melyek a püspöki jelentés 1. pontja alatt foglaltatnak, 
osztja püspök urnák nagy aggodalmait az egyház jövendőjét fenye
gető anyagi szegénységünk miatt és hathatósan buzdítja a gyüle
kezeteket a viszonyoknak megfelelő módon fenntartási alapok gyűj
tésére.

11- Felvétetett ugyanazon jelentés 2. és 3. pontja, mely szerint az állam
segélyt nem nélkülözheti egyházunk, mert enélkül örökölt szegénységünknél 
fogva nem folytathatjuk kellő eredménynyel. a ránk várakozó versenyt. — A 
protestáns társadalom nagy mulasztást követett el, követ el ma is azzal, hogy 
erélyesen és nyíltan nem sürgeti a viszonosság és egyenlő elbánás elvének 
megvalósítását, a protestáns egyházakat törvényes és igazság szerint megillető 
állami dotácziónak megállapítását, intézményszerli biztosítását.

Az egyházkerületi közgyűlés belátja az 1848. évi XX. 
törvényczikk mielőbbi megvalósitásának szükségességét, s azért 
újból elhatározta, hogy felkéri az egyetemes egyház közgyűlé
sét, hogy írjon fel a magas kormányhoz és sürgesse a szentesített 
törvényben megállapított egyenlőség és viszonosság elvének meg
valósítását.

1 Felvétetett ugyanazon jelentés 4. pontja, melyben püspök ur a 
lelkészképzésre hivja fel a figyelmet. „Kell, hogy az egyház kiváló gondot 
fordítson a leendő lelkészek kiképzésére“ . „Tegye meg“ — úgymond — „a 
kellő intézkedéseket, hogy ők már a készület ideje alatt bizonyos gyakorlati 
tájékozottságot nyerjenek.“

Helyeslő tudomásul szolgált, egyúttal ez érdemben a soproni 
theol. akad. tanári kara javaslattételre felhivatott.

1 3 .  Ugyanazon jelentés 5. pontja alatt püspök ur súlyt helyez úgy az 
elemi, mint a középiskolákban a hitoktatásra, hogy a hitoktatók törekedjenek 
vallásos jellemeket nevelni. így nem kell félnünk, hogy a vegyes házasságok 
kötésénél a reverzálisok adásával, avagy pedig a kitérések révén aránylag a mi 
egyházunk veszítsen legtöbbet.

Az egyházkerület buzdította a hitoktatókat, hogy a vallásos
ságnak minél mélyebben vessék meg alapját a reájuk bízott ifjúság
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szivében. Így a hittel keblükbe oltott ideálizmus győztesen ki fogja 
állni a munka mezején az anyagelvüség támadó ostromát. 

í~i . Ugyanazon jelentés 6. pontja alatt püspök ur rámutat arra a vesze
delemre, amelylyel a szocziálizmus szélső iránya fenyeget és szövetségeseket 
vél ellene találhatni a különböző egyházak egymás iránt viseltető testvéri 
érzületében és abban, hogy minél több közhasznú jótékony intézet létesittessék.

Helyeslő tudomásul szolgált.
1 5 .  Püspök ur jelentése 7. pontja alatt méltatja az „Egyházkerületi 

Evangéliomi Egyesület" múlt évi sokirányú munkásságát, s az egyesület ügyei
nek pártolására felhívja az egyházkerület figyelmét, rámutatván Véssey Sándor 
egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságának áldozatkészségére, mely szerint az 
egyházkerületi evang. egyesület czéljaira újból 400 koronát, egyéb kulturális 
czélokra 9600, összesen 10.000 koronát ajándékozott.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel értesült a püspöki 
jelentésből az egyházkerületi evangéliomi egyesület sokoldalú mun
kásságáról, egyúttal elismerését nyilvánította a „Harangszó“ nagy
érdemű szerkesztőjének és munkatársainak, kik az evang. nép 
ügyét — egy az evang. népnek szánt egyházi lap szerkesztésével 
és terjesztésével — buzgón szolgálják. Örömmel vette tudomásul 
a kiirt pályázatot egy, a házi áhitatosságot szolgáló munka (postilla) 
megírására, minek szükségét rég érzi az egyházkerület különösen 
a szórványokban. Egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságának pedig 
a legmelegebb köszönetét nyilvánította páratlan áldozatkészségéért.

1<>. Felvétetett ugyanazon jelentés 8. pontja, mely többrendbeli templom- 
építés és avatásról tesz tanúbizonyságot.

Az egyházkerületi közgyűlés a muraszombati, pusztamiskei, 
marczalgergelyi, lajoskomáromi, veszprémi, tapolczafői, gerényesi 
és felsőőri építkező egyházközségeknek őszinte elismerését nyil
vánította a kebelükben nagy áldozatokat követelő munkás hitélet 
szép megnyilatkozásáért.

VT- Felvétetett ugyanazon jelentés 9. pontjánál, hogy a lelkészavatási 
ünnepélyre a múlt évben a felpéczi evang. egyházközség, egy régi, hires 
artikuláris gyülekezet hivta meg püspök urat kíséretével együtt. A felavatási 
ünnepély 1910. évi szept. 11-én ment végbe. Segédlelkészekül felavattattak: 
Bátsi József Szombathelyre, Klenner Adolf Gyékényesre, Péter Lajos Ágfalvára, 
Szabó Ferencz Vadosfára, Zettl József Paksra; Janci János más egyházke
rületben nyert alkalmazást. A megható ünnepélyen, melyben az egész környék 
részt vett, a kőszegi felsőbb leányiskolára begyült offertorium 49 K 50 fillér.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is köszönetét 
szavazott a szives vendéglátó gyülekezetnek.

1H . Ugyanazon jelentés 12. pontja alatt püspök ur névszerint felsorolja 
az általa az egyes esperesekhez intézett fontosabb körleveleit, részletesebben
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foglalkozik az uj „Keresztyén Énekeskönyv"-vel s annak behozatalát a gyüle
kezetekbe melegen ajánlja.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy az uj 
énekeskönyvbe felvett régebbi énekek nyelvezete a fejlettebb Ízlés
hez mindenben simul, — az uj énekek mindegyikében pedig a 
meleg vallásos érzés a maga közvetlenségével meghatóan megnyilat
kozik : a bemutatott uj énekeskönyvet az egyházra nézve nagy nyere
ségnek és mint ilyent elfogadottnak nyilvánította, annak behozata
lát az egyházkerületben az egyházközségeknek melegen ajánlja, 
a könyv tulajdonjogát magának fenntartotta, a régi énekeskönyv 
ujranyomatását beszüntette. Ezzel kimondotta, hogy az uj énekes
könyv lesz ezután a dunántúli evang. egyházkerület gyülekezetei
ben, valamint az egyes családok és egyének életében hosszú időn 
át a lelkiépülés és vigasztalás egyik forrása. — Egyúttal úgy az 
énekügyi bizottságnak, mint az uj énekek szerzőinek, az átdolgozók- 
nak és fordítóknak hálája jeléül meleg köszönetét nyilvánította.

1 9 .  Felvétetett ugyanazon jelentés 13. pontjánál, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 3349/1910. sz. a. leirata szerint Őfelsége Bád-Ischlben 
kelt legfelsőbb elhatározásával Brunner János soproni esperes-lelkésznek a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta.

Örvendetes tudomásul szolgált.
t^O - Ugyanazon jelentés 14. pontja alatt püspök ur tudomására hozza 

az egyházkerületnek, hogy a vasi-felső egyházmegye múlt évi határozatából 
kifolyólag az alesperesi hivatalt felállította s azt Ziermann Lajos pinkafői 
lelkészszel töltötte be.

Helyeslő tudomásul szolgált.
2 1 .  Ugyanazon jelentés 15. pontjával püspök ur értesíti az egyház- 

kerületet, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 134757. és 64498/1911. 
számú rendeletével két Ízben összesen 55904 K 42 fillér lelkészfizetést kiegé
szítő államsegélyt küldött az egyházkerületnek, és hogy az összeget az egyház
kerületi pénztáros a soproni kir. adóhivatalnál felvette s az illető kongruás 
lelkészeknek szabályszerűen kiállított nyugtára kifizette.

Helyeslő tudomásul szolgált.
2 2 .  Ugyanazon jelentés 16. pontja alatt püspök ur, hivatkozással a 

múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 289. pontjára, beterjeszti az egyházkerü
letre, hogy Dobrovoljac Milkó hrasztováczi lelkészt missiói lelkészül Horvát- 
szlavonország alsó vidékére a szórványok lelki gondozására kiküldötte, Pozsega 
városát jelölvén meg a missió központjául s ezzel Pozsegában uj missiói 
anyagyülekezet alakult.

Az egyházkerületi közgyűlés püspök ur intézkedéseit Horvát- 
szlavonországra vonatkozólag, köszönetének nyilvánításával jóvá
hagyó tudomásul vette, s az E. A. értelmében a Pozsega városá
ban megalakult ág. hitv. ev. missiói egyházközséget anyagyüleke-

2



zetnek minősítette s mint ilyent a somogyi ág. hitv. ev. egyház
megyébe kebelezte s ez által a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerü
let kötelékébe felvette. Ami pedig a belovári missiói lelkészi állás 
szervezését illeti, annyival inkább, mert a Belovárott és környékén 
lakó ág. hitv. ev. hívek maguk is sürgetően kérik kebelükben a 
missiói gyülekezet megalakítását és oda egy lelkész kiküldését : 
intézkedés végett kiadatott a somogyi egyházmegye elnökségének, 
jelentése ez érdemben beváratván.

Ü 3 -  Ugyanazon jelentés 20. és 21. pontja alatt püspök ur értesíti az 
egyházkerületet, hogy a tiszáninneni ref. egyházkerület a néhai Kun Bertalan 
elhalálozásával megüresedett püspöki állást Fejes István egyházkerületi főjegy
zővel, ugyszinte a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület a néhai Zelenka Pál 
elhunytával üresedésbe jött püspöki széket Geduly Henrik egyházkerületi fő
jegyzővel töltötte be.

Az egyházkerületi közgyűlés, mig egyrészről Kun Bertalan 
és Zelenka Pál püspökök elhunytán fájdalmas érzetének adott 
kifejezést, — addig másrészről a helyükbe megválasztott uj 
püspököket melegen üdvözölte.

3 4 .  Ugyanazon jelentés 22. pontja alatt előadja, hogy az esperesek ez 
évben mindnyájan végeztek hivatalos egyházlátogatást. A beterjesztett jelen
tések világosan tanúsítják e látogatások jó hatását. Mindenütt élénkül a rend
szeretet, fokozódik a buzgó tevékenység az egyház anyagi helyzetének eme
lésénél, a létező hiányok pótlásánál. Lelkészek, tanítók hű kötelességérzettel 
teljesitik feladatukat s az egyházi elöljárók is híven őrködnek a jó rend fenn
tartása mellett. Az egyháziasság, templomlátogatás megnyugtató, a tanköteles 
gyermekek iskolába járatása a legtöbb helyen kifogástalan.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházlátogatás eredményét 
örvendetes tudomásul vette, s a látogatást teljesítő espereseknek 
őszinte meleg elismerését nyilvánította.

3 5 .  Ugyanazon jelentéssel, 23. pont alatt, püspök ur előadja, hogy a 
lefolyt egyházkormányzati évben 2376 K 99 fillér káplánkongrua utalványoz
tak^ a segédlelkészeknek.

Tudomásul szolgált.
S t> - Felvétetett a püspöki jelentés 25. pontja, mely szerint a kőszegi 

leányiskola javára befolyt az egyházkerületi pénztárnál adományokban, offer- 
tórium, évi járulék, gyűjtések, alapítványokban 7555 K 78 fillér, közvetlen a 
leányiskola pénztáránál 2086 K 10 fillér.

Az egyházkerületi közgyűlés háláját fejezte ki az adományo
zóknak, egyúttal az egyházakat és egyeseket az intézet pártfogolá- 
sára és gyámolitására újból hathatósan serkentette.

Í3 7 -  Kapcsolatosan a fentebbi ponttal, felsorolja a jelentés azon egyház- 
községeket, melyek a kőszegi nőnevelő-intézet és a soproni tápintézetre egyiit-
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tesen gyűjtöttek. A két intézetre befolyt összesen 761 korona 11 fillér. Egyes 
gyülekezetek külön a tápintézetre 182 korona 39 fillért adakoztak.

Az egyházkerületi közgyűlés az adakozó gyülekezeteknek hálás 
elismerését nyilvánította, s jövőre nézve is mindkét intézet segé
lyezésére felhívta az egyházközségek figyelmét.

Ö 8 .  A püspöki jelentés 31. pontja foglalkozik az egyházkerület népe
sedési mozgalmával, a nyilvános és házi istenitisztelettel, belmissiói mozgal
makkal, az egyházmegyék vagyoni állapotával, a hitélet és áldozatkészség 
megnyilatkozásával.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentés eme pontját mig álta
lánosságban örömmel vette tudomásul ; addig másrészről sajnálatát 
fejezte ki, hogy a reverzálisok adásával 157 eset közül 81 eset 
egyházunk kára mellett szól.

52Í). Felvétetett a püspöki jelentés 36. pontja, mely szerint a halál az 
elmúlt évben számos áldozatot követelt az egyház szolgálatában fáradozó 
munkások közül. Elhunytak: Kun Bertalan, Zelenka Pál, dr. Erőss Lajos, 
Sárkány Sámuel, báró Bánffy Dezső, báró Vay Béla, Ostffy István, Kis Sán
dor, Kis Jenő, Búb Károly, Takácli Gyula, Nagy Lajos, Ihász László, Wéber 
Samu, Kracher György, Schád Boldizsár, Gáspári Henrik, Somogyi Lajos.

Az egyházkerületi közgyűlés kegyelettel áldozott mindazok 
emlékének, kiket a bölcs isteni gondviselés sorainkból kiszólitani 
jónak látott.

Jegyezte :

Bognár Entire
egyházkerületi egyh. főjegyző.

3 0 .  Olvastatott a főiskolai nagybizottság 1911. évi junius hó 21-én 
Sopronban tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 3. pontja, mely szerint a fő
iskolai nagybizottság a kisbizottság pártoló felterjesztése alapján Horváth 
Imre somlyóvecsei lakos, liczeumi I. oszt. magántanulónak, tekintettel szegény
ségére, az 1910 — 11. iskolai évi tandíj s építési járulék megfizetését (a 6 K 
orsz. nyugdij-intézeti járulék kivételével) elengedi.

Tudomásul szolgál.
3 1 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a főiskolai nagy

bizottság tudomásul vette a főiskolai kisbizottság azon intézkedését, mely 
szerint az 1910— 11. iskolai évre a megüresedett tornatanitói állással járó 
teendők ellátásával, a liczeumi tanári karral egyetértve, az 1. és II. osztályban 
Nádassy Gyula, a III. és IV. osztályban Hollós János, az V.—VIII. osztályban 
Szabó Kálmán liczeumi tanárokat bizta meg, s a szabályszerű óradijakat 
részükre kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
3 5 2 . Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 5. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság a kisbizottság 1910 október hó 3-án tartott ülésének 15-ik,
2 *
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s az 1911 január 30-án tartott ülésének 5-ik jegyzőkönyvi pontja kapcsán 
foglalkozott az egyfolytában való tanításnak a soproni tanítóképző-intézetbe 
való behozatalával. A kérdés megoldása elé igen nagy akadályt gördít a táp
intézeti ebéd idejének megállapítása, mert ez esetben a theol. akad. hallgatók
nak a liczeumi tanulókkal együtt 1 órakor, a tanitóképző-intézeti növendékek
nek pedig csak 8/42 órakor lehetne ebédelniük. Bár a theol. akad. tanári kar 
kijelentette, hogy a theol. akadémián az óráknak megfelelő beosztása nem 
ütköznék elháríthatatlan nehézségekbe: mégis, mivel a tanitóképző-intézeti 
növendékek csak 8/42 órakor juthatnának ebédhez, továbbá mivel a gyakorló- 
iskolában nem lehetne a csak délelőtti tanítást a kis gyermekeknél behozni, 
de meg magában a tanítóképző-intézetben is maradnának még úgyis egyes 
délutánokra tanítási órák: a főiskolai kisbizottság a kérdés felett napirendre 
tért, mit a főiskolai nagybizottság jóváhagyólag vett tudomásul.

Helyeslő tudomásul szolgál.
3 3 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette a kisbizottság azon intézkedését, mely szerint 
megbízta a tanitóképző-intézeti igazgatót, hogy a katonai szolgálata miatt 1910 
október 1-én állásától megvált Zsiray István intézeti kertész helyett a meg
állapított feltételek mellett a tavaszra uj kertész alkalmazásáról gondoskodjék.

Tudomásul szolgál.
3 4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint Szabó Kálmán soproni 

ev. liczeumi h. tanár a főiskolai kisbizottság 1910 december hó 12-én tartott 
ülésében az egyházkerületi közgyűlés által előirt tanári esküt letette.

Tudomásul szolgál.
3 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 

jóváhagyólag vette tudomásul a kisbizottság azon intézkedését, mely szerint 
a villamos áramot a fizikai előadó terembe kísérletek bemutatására, továbbá 
a tornaterembe és öltözőbe a sok gázt fogyasztó, nagyon nehezen kezelhető 
s veszedelmes akkumulátoros gázlámpák helyett világítás és vetített képek 
bemutathatása czéljából bevezettette.

Tudomásul szolgál.
3 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 

magáévá tevén a liczeumi tanári karnak a főiskolai kisbizottság utján felter
jesztett javaslatát a soproni ev. liczeumi nagykönyvtárban levő éremgyüjtemény 
rendezésére, az érmek meghatározására s használhatóságára vonatkozólag, 
felkérte a főtiszt, és méltóságos püspök urat a Nemzeti Muzeum igazgatósá
gához oly értelmű kérés intézésére, hogy az magának a Nemzeti Múzeumnak 
költségén a soproni ev. liczeumhoz egy szakértőt kiküldeni szíveskedjék, aki 
az ideiglenesen a liczeumi irodában az igazgató őrizetére bizott érmeket meg
határozza. Amennyiben pedig e szakértő kiküldetése mégis az intézetre is 
költségeket róna, a főiskolai nagybizottság felhatalmazta a kisbizottságot azok
nak a liczeumi pénztárból való kiutalványozására.

Helyeslő tudomásul szolgál.
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3 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint a főiskolai kisbizottság
1910. évi deczember hó 12-én (6. jkvi pont) és 1911. évi január hó 30-án 
(4. jkvi pont) tartott ülésében foglalkozván a tanítóképző-intézet részére már 
több ízben kért államsegély kérdésével, Papp József tanitóképző-intézeti igaz
gató előterjesztette a vallás- és közoktatásügyi miniszter 149.362/1910. sz. 
leiratát s ezzel kapcsolatban előadta, hogy a folyó évi költségvetésbe fel van 
ugyan véve segély a felekezeti tanítóképzők számára, de csak 20.000 K, amely 
összegből esetleg 7—8000 K-t kaphat a mi tanítóképzőnk. Beruházási s fenn
tartási segélyről pedig ez idő szerint szó se lehet, amint a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek püspök ur segélyt kérő felterjesztésére adott 149.362/910. sz. 
válaszából is kitűnik, melyben kijelenti a miniszter, hogy nem áll módjában 
a soproni ev. tanítóképző-intézet építési, felszerelési és évi fenntartási költsé
geire ez idő szerint segélyt nyújtani, de a kérést előjegyzésbe vette. A fő
iskolai nagybizottság e jelentést sajnálattal vette tudomásul azzal, hogy a 
kérést alkalmas időben meg fogja újítani.

Tudomásul szolgál.
3 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint a főiskolai nagybizott

ság a kisbizottság jelentése kapcsán néhai Gömbös Géza volt sárvári ügyvéd 
1000 K hagyománya, mint az ev. liczeum számára szóló alapítványra vonat
kozólag akként intézkedett, hogy, mivel a végrendelet szerint tisztán családi 
ösztöndij-alapitványról van szó, az időközben már az egyházkerületi pénztárba 
befizetett 1000 K alapítványból nyerendő ösztöndíjért az egyházkerületi soproni 
tanintézetek bármelyikében tanuló rokonok folyamodhatnak. A folyamodás 
körüli eljárást az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 60-ik d)
V. pontja szabályozza.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint a főiskolai nagybizott- 

ság a kisbizottság jegyzőkönyve kapcsán tudomásul vette a tanitóképző-intézeti 
igazgató azon jelentését, mely szerint tekintettel arra, hogy az 1908. évi 
XLV1. t.-cz. értelmében a folyó iskolai évtől kezdve sem tandíj, sem felvételi 
dij- a gyakorló-iskolában nem szedhető, ugyanazon törvényezikk 3. §-a alap
ján a főiskolai felügyelővel egyetértve, kérvényt nyújtott be a közigazgatási 
bizottság utján a vallás- és közoktatáságyi miniszterhez a gyakorló-iskolánál 
elveszített tandíjnak 728 K 99 f összegben való kárpótlása végett.

Tudomásul szolgál.
4 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint a kisbizottság vonat

kozó jegyzőkönyve kapcsán a főiskolai nagybizottság jóváhagyó tudomásul 
vette a tanítóképző-intézetben egy megüresedett szobának állandó betegszoba
ként való felhasználását, illetve berendezését.

Tudomásul szolgál.
4 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 

tudomásul vette a soproni ev. liczeum IX. fizetési osztályba tartozó három 
tanára részére a személyi pótléknak előlegképen történt kiutalványozását.
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Egyúttal azonban tekintettel arra, hogy a múlt évi egyetemes közgyűlési 
jegyzőkönyv 96. pontja, mely ez ügyben a miniszterhez való feliratot mellőzte, 
azt eredményezte, hogy a IX. fizetési osztályba sorozott tanárok részére az 
őket a miniszter által kiadott szabályzat szerint megillető személyi pótlék
nak a minisztérium által való utalványozása még most immár több mint egy 
év múlva sem történt meg, a főiskolai nagybizottság azt javasolja az egyház
kerületi közgyűlésnek, hogy magáévá tevén a bányai kerület múlt évi indítvá
nyát, intézzen oly értelmű felterjesztést, illetve kérést a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterhez, hogy az ezentúl az egyes fizetési osztályok magasabb foko
zatába való előléptetést a megfelelő utalványokkal együtt oly időpontban 
eszközölni szíveskedjék, hogy az érdekelt tanárok a pótlékot abban az időben, 
amelyben az őket a szabályzat szerint megilleti, tényleg meg is kaphassák.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság javas
latát elfogadja s az annak értelmében való felterjesztés megtételére 
az elnökséget felkéri.

■ ly .  Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint a főiskolai nagybizott
ság tudomásul vette a tanitóképző-intézeti igazgató, illetve a főiskolai kis- 
bizottság azon intézkedését, mely szerint a folyó évi február hó 1-től Fazekas 
Mihály volt balázsfalvi lakos személyében az eddigi feltételek mellett a soproni 
ev. tanítóképző-intézethez uj kertészt szerződtetett s annak 20 K útiköltségét 
kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
4 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint a főiskolai nagybizott- 

ság jóváhagyó tudomásul vette a főiskolai kisbizottság azon intézkedését, mely 
szerint az intézeti kertész után a munkásbiztositó pénztárba fizetendő heti 
54 fillér járulékot — tekintettel arra, hogy a kertésznek az intézet nyugdijat 
nem biztosit — a tanitóképző-intézeti pénztár terhére kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
4 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint a főiskolai nagybizott

ság tudomásul vette a főiskolai kisbizottság azon intézkedését, mely szerint 
Horváth István III. oszt. tanulót, ki atyjának áthelyeztetése miatt április hó 
elején a pozsonyi ev. liczeumból a soproni ev. liczeumba lépett át, csak a II. 
félévi tandíjnak és a 6 K orsz. nyugdij-intézeti járuléknak megfizetésére kötelezte.

Tudomásul szolgál.
4 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint a soproni magánkórház- 

egylet választmánya utalva arra, hogy az egyesület 1907-ben 573 K-t, 1910-ben 
676 K-t fizetett rá a liczeumi magánkórházi alapítvány jövedelmére, s ezzel 
szemben alig van oly év, melyben az alap jövedelméből jelentékenyebb összeg 
maradna meg a ráfizetések kiegyenlítésére ; utalva továbbá az egyesület vál
ságos anyagi helyzetére: arra kérte a liczeumi igazgatóságot, „hogy egyrészt 
gyűjtések vagy más jövedelmi források utján az alapítvány nagyobbitására, 
másrészt pedig az alapítvány igénybevételének csökkentésére törekedni kegyes
kedjék“ .
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A főiskolai kisbizottság méltányolván az átiratban felhozott okokat, fel
hívta a főiskolai orvost árrá, hogy a magánkórházba ezentúl csak azokat a 
tanulókat küldje ki, akik vagy fertőző betegségben szenvednek, vagy otthon 
a lakásukon nem gyógykezelhetök. Egyúttal kimondotta a főiskolai kisbizott
ság, hogy az alapítvány terhére a magánkórházban ingyenesen csak azok a 
tanulók részesülnek kezelésben, illetve ápolásban, akiknek szegénységét az 
illetékes igazgató bizonyitványnyal igazolja.

A főiskolai nagybizottság a kisbizottság ezen intézkedéseit jóváhagyta.
Tudomásul szolgál.

4 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint a főiskolai nagybizott
ság tudomásul vette, hogy a kisbizottság azon tanulók számára, kik a Sopron- 
megyei Általános Tanítóegyesület közbenjárására egyes vendéglőkben ingyen 
ebédet kapnak, — a tápintézeti reggeliért és vacsoráért járó dijat az általuk 
eddig fizetett évi díjnak felében állapította meg.

Tudomásul szolgál.
4 7 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontjában a főiskolai nagybizottság 

tudomásul vevén jóváhagyta a főiskolai kisbizottságnak a tápintézeti díjhátralé
kokra vonatkozó következő határozatát: Mivel az 1907. évi egyházker. köz
gyűlés jegyzőkönyvének 99. pontja szerint a főiskolai kisbizottság a tápintézet
ből dij nem fizetés esetén való kizárást csak indokolt folyamodásra, méltányos 
esetekben van jogosítva mellőzni, s mivel újabban a hátralékosok vagy nem 
folyamodnak, vagy folyamodásuk csak üres formalitás, jövőre a főiskolai kis
bizottság csak oly indokolt folyamodásokat fog figyelembe venni, melyeket 
maguk a hátralékos tanulók szülői intéznek hozzá s az illetékes lelkész, vagy 
községi hatóság bélyegtelen bizonyitványnyal igazolja, hogy micsoda rend
kívüli viszonyok akadályozzák az illetőket az iskolai dijaknak a megállapított 
határidőre való lefizetésében.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
4 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontja szerint olvastatott Bancsó Antal 

igazgatónak a soproni ág. hitv. ev. egyetemes theol. akadémiáról szóló 1910/11. 
évi következő jelentése :

„Főiskolánk három intézetének szervezeti és anyagi különválasztása óta, 
most már csak ideális természetű kapcsok : a vallásos és hazafiui érzés fűzik 
azokat együvé. Hisszük, hogy ez az egység közöttük állandó lészen, mint 
amily állandó és romolhatatlan az azt egybefüző kapocs ! Intézeteinknek ez 
az ideális egysége a vallásos és hazafias közös ünnepélyekben jut kifejezésre. 
Főiskolánk mindahárom intézete közösen járult ez évben is, ősszel és tavasz- 
szal az úrvacsorához és közös istentiszteleten készült annak méltó élvezésére. 
Ugyszinte közös ünnepen ünnepelte a reforniácziónak és márczius 15-ikének 
emlékét. A közösen rendezett zártkörű ifjúsági hangverseny jövedelméből ez 
évben is 150 koronát adtunk a liczeum magánbetegápoldai tőkéjének gyara
pítására.

Főiskolánk mindahárom intézetének közös ünnepnapjai közé számítjuk
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azokat a szép és emlékezetes napokat: április 10 — 13-át, amelyeken az Orszá
gos ág. hitv. ev. Tanáregyesület itt Sopronban, főiskolánk kebelében tartotta 
ez évi közgyűlését. E közgyűlés alkalmával szépen domborodott ki főiskolánk
nak még eredetére is emlékeztető egész jellege, amennyiben a közgyűlés elő
készítésében és rendezésében az egyházkerülettel együtt a soproni gyülekezet 
is teljes készséggel segítette tanári testületeinket. Az egyházkerület 300 K, a 
soproni gyülekezet 100 koronával járult a közgyűlés rendezése költségeinek 
fedezéséhez. Nagyban emelte a közgyűlés ünnepélyességét és jelentőségét is, 
hogy azon egyházkerületünk képviseletében személyesen megjelentek Gyurátz 
Ferencz püspök ur és Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő ur és nagy 
érdeklődéssel részt vettek az egyes szakosztályok ülésein is.

Theol. akadémiánk ez évi történetéből mindenek előtt jelentem, hogy 
Stráner Vilmos akad. tanár ur, a múlt év őszén, 1910 november 12-én, a 

“gyakorlati theol: tudományokból letette a theol. tanári vizsgát. — Schwab 
János gazdasági szaktanár helyét az iskolai év elején Szente Dezső tanár ur 
foglalta el. Dr. Poszvék Lajos főiskolai orvos ur ez évben előadta az Egészség
tant a II., III. és IV. évfolyam hallgatóinak heti 1 órában. Régen hangoztatott 
óhajtásnak tettünk eleget azzal az intézkedéssel, hogy Bognár Károly ének
tanár az egyházi és karéneken kívül, ebben az évben szabad tárgyként meg
kezdte az egyházi zene tanítását is heti 2 órában. Ezeket az órákat 12 hallga
tónk látogatta, de hisszük, hogy a siker láttára jövőre mind általánosabbá 
válik ezeknek az óráknak látogatása. Ezzel összeköttetésben, itt jelentem, hogy 
Bognár Károly, nagy elfoglaltságára hivatkozva, bejelentette, hogy az egyházi- 
és karének tanítására jövőre nem vállalkozhatik, ellenben az egyházi zene 
tanítását megtartja. Tisztelettel kérem, méltóztassék Bognár Károlynak e lemon
dását tudomásul venni s helyébe az ének tanítására Ihász Ferencz tanitóképző- 
intézeti tanár urat, aki e tárgy tanítására késznek nyilatkozott, megválasztani.

A november 12-én tartott theol. tanári vizsgán akadémiánk tanári kara 
vezette dr. Szelényi Ödön pozsonyi theol. akad. rendkívüli tanár ur tanári 
vizsgáját. Újabban pedig báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő ur ismét 
akadémiánk tanári karát bízta meg Hildebrand Keresztély petőfalvai lelkész, 
Wallrabenstein Jakab mramoráki lelkész és báró Podmaniczky Pál pozsonyi 
theol. akad. magántanár theol. tanári vizsgájának intézésével. Tanári karunk 
a megbízásnak eleget téve, mindahárom jelöltnek a jelentkezését elfogadta és 
Írásbeli munkáik themáit kitűzte. Tevékeny részt vett tanári karunk az egye
temes theol. tanügyi szervezet készítésében úgy a Budapesten tartott egyete
mes bizottsági ülésen, mint az Orsz. ev. Tanáregyesületnek Sopronban tartott 
közgyűlése alkalmával a főiskolai szakosztály ülésén. Augusztus 27., 28-án a 
zsolnai zsinat háromszázados jubiláns ünnepén Bancsó Antal és Pröhle Ká
roly ; — szeptember 24., 25-én az e. e. e. Gyámintézet félszázados jubiláris 
ünnepén Bancsó Antal; — és május 15., 16-án Geduly Henrik, a tiszai egyház- 
kerület püspökének beiktatási ünnepén Pröhle Károly képviselte akadémiánkat.

Gyurátz Ferencz püspök ur az iskolai év folyamán két Ízben látogatta
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meg akadémiánkat: január 23—25. napjain, amikor több kollokviumot meg
hallgatott és február 23-án, amikor a theol. Önképzőkör ülésén intézett irá
nyító buzdító szavakat hallgatóinkhoz.

Akadémiánk hallgatóinak száma: I. évf. 11, 11. évf. 6, III. évf. 5, IV.
8, külföldi egyetemeken 8 IV. évf. hallgató és egy rendkívüli hallgató, össze
sen 39, kettővel kevesebb, mint a múlt évben. Az iskolai évet szeptember 
13-án nyitottuk meg s azóta az előadások az egész év folyamán zavartalanul 
folytak. A kollokviumokat úgy az 1., mint a II. félévben a rendes időben meg
tartottuk. Az alapvizsgát junius 20-án tartottuk II. évfolyamunk 6 hallgatójá
val. Szakvizsgát a múlt iskolai évben végzett 10 hallgatónk tett szeptember
9. és 10-én. Ez idei IV. évf. hallgatóink szakvizsgáját, a külföldiekre való 
tekintetből augusztus végén fogjuk megtartani.

A vallásos-erkölcsi és egyházias élet építésére szolgáltak a templomi 
istentiszteletek rendes látogatásán kívül a naponként tartott reggeli könyör
gések, a hetenként tartott bibliaolvasási órák, továbbá a hallgatók tevékeny 
részvétele a helybeli ev. ifjúsági egyesület vallásos felolvasó estéin. Ezeken 
kivül a tanári kar vezetése alatt ugyancsak tevékeny részt vettek hallgatóink 
a szombathelyi gyülekezet által advent negyedik vasárnapján rendezett vallásos 
ünnepen. Hallgatóink erkölcsi viselete az akad. törvényeknek megfelelő volt ; 
fegyelmi eset nem fordult elő. Az egészségi állapot egy súlyosabb betegségi 
eset kivételével jó volt. Hallgatóink a Haubner Máté alapítványból 3080 K, 
gyámintézeti segély czimén 200 K, ösztöndíjakban 2160 K, tápintézeti kedvez
mény czimén 2950 K, összesen 8390 korona segélyben részesültek.

Gyurátz Ferencz püspök ur 50 koronát, Véssey Sándor egyházkerületi 
felügyelő ur 100 koronát, dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő ur 20 koronát 
adott pályamunkánk jutalmazására ; továbbá ugyancsak Véssey Sándor fel
ügyelő ur 200 koronát adott egy hallgató tápint. dijának fedezésére ; Poszvék 
Sándor nyug. igazgató ur pedig Haubner Máté szuperintendensnek olajban 
festett képét ajándékozta akadémiánknak. Ezekért a kegyes adományokért e 
helyütt is hálás köszönetét mondunk.

Tisztelettel jelentem végül, hogy igazgatói megbízatásom ideje lejárt, 
amiért is megköszönve a bennem helyezett kitüntető bizalmat, hivatalomat a 
T. főiskolai Nagybizottságnak bölcs rendelkezésére bocsátom.“

A főiskolai nagybizottság a jelentést egész terjedelmében tudomásul 
vette s annak kapcsán szívesen üdvözli Stráner Vilmos theol. akad. tanárt 
azon alkalomból, hogy 1910 november 12-én a gyakorlati theol. tudományok
ból a tanári oklevelet megszerezte, továbbá Szenteli Dezső gazdasági szak
tanárt, ki ez évben először tanított a theol. akadémián.

Tudomásul szolgál.
4 9 .  A theol. akad. igazgató jelentése kapcsán a főiskolai nagybizottság 

Bognár Károly tanárnak az egyházi ének és karének tanításáról való lemon
dását tudomásul vette s helyette ezzel 1911 szeptember hó 1-től Ihász Ferencz
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tanitóképző-intézeti tanárt bízta meg s részére az énektanításért járó tisztelet- 
dijat a theol. akad. pénztárból kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
5 0 .  Ugyanazon igazgatói jelentés kapcsán a főiskolai nagybizottság 

elismeréssel emlékezik meg Bancsó Antal theol. akad. igazgatónak a lefolyt 
három évi buzgó igazgatói működéséről s őt újabb három évre soproni theol. 
akad. igazgatóvá egyhangúlag megválasztja.

Az egyházkerületi közgyűlés Bancsó Antalnak theol. akad. 
igazgatóvá való ismételt megválasztatását tudomásul vevén, őt az 
újabb három évi cziklus kezdetén bizalommal üdvözli.

5 1 .  Ugyanazon főiskolai nagybizottsági jegyzőkönyv 24. pontja szerint 
olvastatott Gecsányi Gusztáv igazgatónak a soproni ág. hitv. ev. liczeum 
1910/11. évi állapotáról szóló következő jelentése:

„1. Az iskolai évet augusztus hó 31-én felvételi és javító vizsgákkal 
kezdtük meg. Szeptember hó első három napján történt a tanulók felvétele s 
folytattuk a javító vizsgálatokat. Szeptember hó 2., 3., 5. és 7-én tartottuk 
meg a javító, illetőleg pótló érettségi vizsgálatokat. — Az iskolai évet ünne
pélyes istenitisztelettel a templomban szeptember 5-én nyitottuk meg. A ren
des tanítás 6-án kezdődött s az ez év végéig minden rendkívüli megszakítás 
nélkül folyt. .

2. A tanári testületről. A tanári testületben személyi változás nem tör
tént. A fizika-mennyiségtani tanszékre helyettes tanárul megválasztott Szabó 
Kálmán tornatanár óráit a főiskolai kisbizottság megbízása alapján Szabó 
Kálmán, Hollós János és Nádassy Gyula tanárok vállalták el egyelőre.

3. A' tanuló-ifjuság. A tanév elején felvétetett összesen 341 nyilvános és 
9 magántanuló, kik közül az ág. hitv. ev. száma 260. Az 1. oszt.-ba felvétetett 
62, a II.-ba 58 tanuló. — Ami a tanulóknak osztályok szerinti megoszlását, 
önművelését, az ifjúsági egyesületek működését és a statisztikai adatokat illeti, 
legyen szabad ezekre vonatkozólag az Iskolai értesítőnek megfelelő szakaszaira 
utalnom.

Az ifjuságtanulmányi eredménye és magaviseleté megfelelő volt. A tanév 
végén a magaviseletből jó jegyet nyert 266, szabályszerűt 56, kevésbé szabály
szerűt 5. Az elégtelen osztályzatot nyert tanulók % _a körülbelül 18. Minden 
tantárgyból jeles 14, jó 68, elégséges 183. Egy tárgyból elégtelen 29, kettő
ből 9, több tantárgyból 24.

A tanuló-ifjuság egészségi állapota általában kedvező volt. — Csak az 
utolsó hetekben fordult elő egypár kanyaró eset.

4. Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. A tanári testület örömmel ragadott 
meg minden alkalmat, hogy az ifjúságban a hazafias és valláserkölcsi érzel
meket fölkeltse, ébrentartsa és erősítse. Az osztályfők, a vallástanár és az 
intézeti orvos különösen a vidéki tanulókat lakásukon többször meglátogatták, 
hogy lakásviszonyaikról és iskolán kívüli magukviseletéröl tájékozódjanak.



A valláserkölcsi nevelés szolgálatában állottak az iskola helyiségeiben 
rendezett ünnepélyek, vallásos esték és a karácsonyfa-est. E téren áldásosán 
működött különösen az ifjúsági belmissiói egyesület. Ezen egyesület gyám
intézeti czélra 220 K 70 fillért, deáksegélyezésre pedig 886 K 23 fillér tekin
télyes összeget fordított.

5. Oktatás. Az ifjúsági katonai lövészeti tanfolyamon ezen tanévben is 
részt vettünk. Összesen 50 ifjú jelentkezett a VII. és VIII.-ik osztályból. Saj
nos, hogy ez idén is a tanfolyamot csak január hó végén nyitották meg és 
szeptember, október havát erre a czélra mint felette alkalmasokat fel nem 
használták. A rendelkezésünkre álló rövid idő volt az oka, hogy a tanfolyam 
leglényegesebb feladatában, az éles tölténynyel való lövészetben csak két 
ízben vehettek részt az ifjak. — A dijlövészetet junius hó 17-én, szombaton 
délután tartották meg. A helybeli 6 intézet számára kitűzött 36 díjból és 30 
éremből intézetünk ifjai az első dijat és 13 dijat és 12 érmet nyertek.

6. Látogatások. Püspök ur Öméltósága az egyházkerület képviseletében 
intézetünket január hó 23-án és 24-én szerencséltette látogatásával. — A tan
ügyi kormány megbízásából Városy Tivadar győri tankerületi főigazgató isko
lánkat május hó 7— 11-ig terjedő időben látogatta. Tapasztalatait ugyanezen 
hó 11-én tartott értekezleten közölte a tanári testülettel. Az erre vonatkozó 
jegyzőkönyv egy példányát május hó 27-én terjesztettem fel Püspök ur 
Öméltóságához.

7. Segélyügy, adományok. A dijpénzek és segélyösszegek számáról és 
nagyságáról, melyeket a tanulók tandíjmentesség, tápintézeti kedvezmények, 
jutalmazás és ösztöndíjak czimén kaptak, részletesen az iskolai értesítőben 
számolok be.

Ezzel kapcsolatban örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy hálás 
köszönettel e helyen is felemlítsem azon nagylelkű és jelentékeny adományo
kat, melyeket intézetünk jóakarói és az ifjúság nemesszivü pártfogói ezen tan
évben is iskolánknak juttattak.

Egyházkerületi felügyelő ur Öméltósága egy tanuló alumneumi dijának 
fedezésére 200 K-t és ifjúsági pályamunkák díjazására 100 K-t, Poszvék 
Sándor nyugalm. theol. akad. igazgató ur két tanuló tandíjának lefizetésére 
120 K-t, Rupprecht Olivér nagybirtokos ur az ifjúsági kirándulási-alap növe
lésére 230 K-t, dr. Rátz Ottó főisk. felügyelő ur pedig több jótékony és ifjúsági- 
egyesületi czélra tetemes összeget adományozott.

E czimen végül még bejelentem, hogy néhai Gömbös Géza ügyvéd a 
liczeumnak ösztöndijalapitványul 1000 K-t és néhai Doktorics Miklós m. kir. 
állami vasúti főellenőr szintén a liczeumnak 100 K-t hagyományozott.

8. Ifjúsági kirándulások. A tanuló-ifjak ezen tanévben is az osztályfők, 
a természetrajzi szaktanár és a tornatanároknak vezetése mellett több ízben 
voltak növényeket, bogarakat gyűjteni s több érdekes kirándulást tettek Sopron 
környékére.
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9. Elintézést váró ügyek. Tisztelettel jelentem, hogy Bothár Dániel tanár
nak 1911 márc. 19-től az ötödik, Hollós Jánosnak szept. 1-től a harmadik, 
Hollósy Kálmán és Králik Gusztáv tanároknak szintén szept. 1-től a második 
ötödéves korpótlék esedékes.“

A főiskolai nagybizottság a jelentést egész terjedelmében tudomásul 
vevén, örömmel értesült abból az Ifjúsági Belmissziói Egyesületnek a vallás
erkölcsi nevelés, a gyámintézeti tevékenység és deáksegélyezés terén kifejtett 
buzgó működéséről, valamint a jelentkezett tanulóknak a katonai lövőgyakor
latok terén elért szép eredményéről.

Tudomásul szolgál.
A liczeumi igazgató jelentése kapcsán a főiskolai nagybizottság 

Bothár Dániel tanárnak 1911. évi április hó 1-től az ötödik, Hollós János 
tanárnak 1911. évi szeptember hó 1-től a harmadik, Hollósy Kálmán és Králik 
Gusztáv tanároknak 1911. évi szeptember hó 1-től a második ötödéves kor
pótlékot, egyenkint 200—200 K-t kiutalványozza.

Tudomásul szolgál.
•T>3. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági jegyzőkönyv 25. pontja szerint 

olvastatott Papp József igazgatónak a soproni ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet 
1910/11. évi állapotáról szóló következő jelentése:

„1. Fölvettünk az I. o.-ba 26, a II. o.-ba 12, a III. o.-ba 22, a IV. o.-ba 
17, összesen 77 növendéket. Évközben eltávozott 1, az év végén tehát a lét
szám 76 volt. Ezenkívül beiratkozott 4 magántanuló. Vallásra nézve a rendes 
és magántanulók közt volt 61 evangélikus, 1 ref., 16 róm. kath. és 2 izraelita. 
A tanítóképesítő vizsgálatra jelentkezett 16 rendes és 2 magántanuló. A vizs
gálaton azonban csak 17-en jelenhettek meg, mert egyik magántanuló osztály
vizsgálata nem sikerült.

2. A tanulók magaviseletéről, szorgalmáról és tanulásbeli előmeneteléről 
a következő kimutatás nyújt általános képet : a négy évfolyamban volt az év
végi vizsgálatok eredménye szerint 29 példás, 24 dicséretes, 12 jó és 11 
szabályszerű magaviseletü ; 5 ernyedetlen, 27 kitartó, 28 kellő és 16 változó 
szorgalmat mutató növendék; a tanulásbeli eredmény pedig általában ez: 
2 kitűnő, 22 jeles, 40 jó, 6 elégséges és 6 elégtelen. Az elégtelen osztályza
tnak közül 5 javító vizsgálatot tehet.

3. Az ifjúság egészségi állapota általában elég kedvezőnek mondható. 
Volt azonban két súlyosabb természetű betegségi eset. Egyik növendékünket 
vakbélgyuladás miatt operáltatni kellett, egy másik pedig erős tüdőgyulladásba 
esett. Bajából mindkettő szerencsésen kigyógyult. Ezenkívül még vagy három 
beteget kellett rövidebb időre a kórházba küldenünk. A néhány napig gyen
gélkedő betegek részére külön betegszobát rendeztünk be az intézetben, hogy 
a rendes lakószobák levegője tisztábban tartható legyen.

4. A tanári kar működését a lefolyt iskolai évben semmi sem zavarta. 
A személyzetben az a változás történt, hogy Schwáb János gazdasági szak
tanár helyét Szenteli Dezső foglalta el. A tanári kar a rendes tanításon kivül
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is felhasználta mindazon eszközöket, melyek 'az ifjúság egyházias és hazafias 
szellemben való művelése s nevelése szempontjából rendelkezésére állottak. 
Minderről értesítőnk részletesen beszámol.

5. A múlt évben megalakult belmissziói egyesület ez évben is folytatta 
áldásos működését ifjúságunk körében, sőt annyiban bővült is az, hogy theol. 
akadémiai hallgatók vezetésével „bibliaolvasó- és magyarázó kör“ is alakult 
a növendékek közt.

6. Az egészségtan és életmentés tanítását dr. Poszvék Lajos intézeti 
orvos a IV. éves növendékekkel heti 1 órában teljesítette.

7. A föisk. nagybizottságnak múlt évi határozata értelmében alkalmaz
kodtunk az uj tanitóképesitő szabályzathoz és pedig egy legújabban kiadott 
miniszteri rendelet értelmében átmenetileg. A jövő iskolai évben már teljesen 
az uj szabályzat szerint történik a képesítő-vizsgálat.

8. A tanári fizetések kiegészítése címén nyert államsegélyünk felemelése 
ügyében beadott kérvényünk csak részben nyert kedvező elintézést. A tanári 
fizetések t. i. a vallás- és közokatásügyi miniszter 9837. sz. rendeletével oly 
módon egészítettek ki, hogy az igazgató a VII., 3 rendes tanár a Vili., 
1 rendes tanár s a gyakorló-iskola vezetője a'lX. fizetési osztályba soroztattak 
s igy fizetésünk az állami tanítóképző tanárokéval egyenlővé tétetett. Itt külö
nösen kiemelem a tanügyi kormány azon méltányos eljárását, hogy mint az 
állami tanítóképzők gyakorló-iskolai tanítói előtt megnyitotta a IX. és VIII. 
fizetési osztályokat, vagyis őket rendes tanároknak tekintve, azok közé rang
sorozta, épen igy járt el a mi gyakorló-iskolánk vezetőjével is.

Kérelmünknek az a része azonban, hogy a régebben alkalmazott tanárok 
alapfizetését is az 1909. évi 46447. sz. miniszteri rendelet értelmében az uj 
tanári állások alapfizetéséül megkövetelt összegekben, vagyis 1400, illetőleg 
1600 koronában állapíthassuk meg s az azon fölüli összegeket az állam adja 
meg fizetéskiegészitésül : nem nyert kedvező elintézést. A tanári fizetések ki
egészítése cimén eddig élvezett 4800 korona államsegélyünk eszerint 8600 
koronára emelkedett ugyan, de hogy költségvetésünk a régibb törzsfizetések 
kiegészítésének elvállalása cimén 4000 kor. tehertől szabaduljon meg, azt el
érnünk nem sikerült. S igy azon tervünk megvalósításától is távolabb estünk, 
hogy az az esetleg felszabaduló 4000 koronából a még hiányzó 2 tanári 
állást, köztük a vallástanári állást is szervezhessük. Pedig ez utóbbi állás 
szervezése elől kitérnünk annál kevésbbé lehet, minthogy a múlt évi egyete
mes gyűlés 75. pontjában foglalt határozat szerint a heti 14 órás vallástanitási 
tervhez készült „Utasítás“ is kötelezővé van téve.

Ezzel kapcsolatban tisztelettel jelentem, hogy főtiszt, s méltóságos egyház
kerületi elnökségünk múlt évi december hó folyamán azon biztatásra, hogy az 
uj költségvetésbe a felekezeti tanítóképzők segélyezése is fel van véve, újabb 
kérvényt nyújtott be a magas tanügyi kormányhoz, építési és fenntartási segélyt 
kérve. Kérvényünk nem nyert ugyan kedvező elintézést, de a válasz nem is 
tartalmaz merev elutasítást, sőt némi biztatást, reményt nyújt a jövőre. A



leirat igy hangzik: . . . „van szerencsém Méltóságodat tiszteletteljesen értesí
teni, hogy őszinte sajnálatomra, nem áll módomban, hogy Méltóságodnak a 
soproni, -  általam is kellően méltányolt nagy kulturszolgáiatot teljesítő, ág. 
hitv. evang. tanítóképző-intézet építési, felszerelési és évi fenntartási költsé
geire ez idő szerint segélyt nyújthassak, — miután erről az államköltségvetés 
keretében gondoskodás nem történt. Előjegyzésbe vettem azonban Méltósá
godnak ismételten ide terjesztett fentebbi kérését és amennyiben és amikor 
az államköltségvetés erre fedezetet fog nyújtani, szivés készséggel fogom 
Méltóságodnak kérelmét a rendelkezésemre álló anyagi eszközök erejéig figye
lembe venni . .

9. Bognár Károly kartársunk részére tisztelettel kérem az 1912. évi április 
hó 1-től kezdődőleg esedékessé váló harmadik korpótlék kiutalványozását, 
200 K összegben.

10. Minthogy az 1908. évi XLVI. törvényczikk értelmében folyó iskolai 
évtől kezdődőleg az elemi iskolákban tandíj egyátalán nem, felvételi dij is 
csak 50 fillérig szedhető, ugyanazon t.-cz. 3. §-a alapján, a főisk. kisbizottság 
elnökének s az egyházkerületi főszámvevőnek közbejöttével folyamodást nyúj
tottunk be a közigazgatási bizottság utján a vallás- és közoktatásügyi minisz
terhez a gyakorló-iskolánál veszített tandijaknak 729 K összegben való kár
pótlása tárgyában. Kérelmünket a napokban érkezett 8482., számú miniszteri 
rendelettel kedvezően intézték el, amennyiben a fent nevezett törvény értel
mében gyakorló-iskolánk részére, tandíjkárpótlás címén, a kormány 729 kor. 
államsegélyt engedélyezett, melynek V3-da mindig szept. 1-jén, z/s-d& pedig 
január 1-jén vehető fel előlegesen.

11. Gyakorló-iskolai helyiségünket a rendőrkapitányi hivatal a múlt évben 
tűzveszélyesnek nyilvánította s felhívott bennünket, hogy a hiányokon segít
sünk. A hatósági felhívásnak a külső ajtók kifelé nyílóvá való átalakításával 
feleltünk meg és Sopron sz. kir. város rendőrkapitányának f. évi február hó 
20-án 12660. sz. a. kelt átirata szerint a hatóság ezt helybenhagyólag tudo
másul vette. így tehát a hatóság egyelőre még megtűr bennünket ebben a 
silány helyiségben, melyről magunk tudjuk a legjobban, hogy egyátalában nem 
iskolának való.

Tudvalevő dolog, hogy szűknek bizonyult épületünket már évek óta 
tervezzük olyan módon kibővíteni, hogy úgy a bennlakás, mint a tanítás 
céljaira elegendő s megfelelő helyiségünk legyen, s a gyakorló-iskolát is az 
intézetben helyezhessük el Ebbéli törekvésünknek nemcsak az az akadálya, 
hogy rá való költséggel nem rendelkezünk, hanem hogy jelenlegi telkünk sem 
alkalmas arra, mivel nagyon mélyen fekszik s a toldalék-épületet a patak felé 
egyéb akadályok elhárultáva! azért sem építhetnénk fel, mert ahhoz a pataknak 
a város részéről való további befödése volna szükséges, amire pedig még 
hosszú ideig nincs kilátás. Mindezeknek tudatában örömmel ragadtuk meg az 
alkalmat, midőn a soproni magyar gyermekkert-egyesület a közvetlen szomszéd
ságunkban levő, az utca magasságával egy színvonalba eső telkének egy ré-
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szét eladásra, bölcsőházul használt épületét pedig bérletre nekünk felajánlotta : 
felsőbb hatóságunk utólagos jóváhagyása reményében, a főisk. felügyelő úrral 
egyetértőleg a jelzett telekre vevőül, a bölcsőházra pedig bérlőül jelentkeztünk. 
Eljárásunkat utóbb a főiskolai kisbizottság és az egyházkerületi pénzügyi 
bizottság is helyeselte. Ajánlkozásunk czélja az volt, hogy ha egykor abba a 
helyzetbe jutunk, hogy építhessünk, a megveendő telekre építsük az uj inté
zeti épületet, melyben a gyakorló-iskolának is helyet adhatunk ; a régi épületet 
pedig internátusnak rendezzük be. Addig is pedig, mig ez megvalósulhat, a 
bérbe veendő bölcsőházba, az intézet szomszédságába helyezzük el a gyakorló- 
iskolát. A gyermekkert-egyesület junius hó 16-án tartott közgyűlésében végleg 
elhatározta a jelzett telekrészlet eladását s említett csinos épületének bérbe
adását. A vételre és bérletre ajánlkozók közül intézetünket első helyre he
lyezve, nekünk azt az ajánlatot tette, hogy a telket, mely mintegy 350 □ -ö l 
területű, négyszögölét 20 koronájával számítva, nekünk hajlandó eladni, a 
bölcsőház épületét pedig 1200 korona évi bérlet fejében bérbeadni. Kérem a 
mélyen tisztelt főiskolai nagybizottságot, kegyeskedjék ez ügyben eddig tett 
eljárásunkat jóváhagyni s egyszersmind a jelzett telek megvételét s a bölcsőház 
bérbevételét elhatározni, s az ügy végleges lebonyolításával az egyházker. 
pénzügyi bizottsági elnököt, a főiskolai felügyelőt, az egyházkerületi főszám
vevőt s a tanítóképző igazgatóját, mint albizottságot, megbízni.

12. Jelentem továbbá, hogy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter a szünidő folyamán a tanítóképző tanárok továbbképzésére kétrendbeli 
tanfolyamot is rendez, melyek mindegyikére óhajt tanári karunk egy-egy tagja 
elmenni, hogy szerzett ismereteit az intézet javára értékesítse. A tanfolyamra 
menők kapnak ugyan némi állami támogatást, de mivel azt még a magukéból 
is kellene pótolniok, a mélyen tisztelt főiskolai nagybizottsághoz benyújtott 
kérvényeikben segélyezést kérnek. Szabad legyen e kérelmeket kedvező el
intézésre ajánlanom.

13. Végül még tisztelettel jelentem, hogy igazgatóvá történt megválasz- 
tatásom újabb 3 éve lejárt. Azzal a tudattal, hogy megbízatásomban minden
kor hűséggel és teljes erőmből igyekeztem eljárni, tisztemet a méltóságos 
elnökség s a mélyen tisztelt főiskolai nagybizottság kezeibe ezennel leteszem.“

A főiskolai nagybizottság a jelentést tudomásul vevén, ennek kapcsán a 
Schwáb János helyébe kinevezett Szenteli Dezső gazdasági szaktanárt a tanító
képző-intézet tanári karának kebelében szívesen üdvözli.

Tudomásul szolgál.
554-. A tanitóképző-intézeti igazgatói jelentés 9. pontja kapcsán a fő

iskolai nagybizottság Bognár Károly tanárnak, a gyakorló-iskola vezetőjének, 
a harmadik ötödéves korpótlékot, évi 200 K-t, 1912 április 1-től számítva 
kiutalványozza.

Tudomásul szolgál.
5555- Ugyanazon igazgatói jelentés 11. pontja kapcsán a főiskolai nagy

bizottság a főiskolai felügyelőnek és az igazgatónak azon intézkedéseit, melyek-
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kel az intézettel szomszédos gyermekkert-egyesületi telek egy részének, mint
egy 350 O-ölnek megszerzésére s az eddig bölcsőházul szolgáló ’ épület ki
bérlésére a kezdeményező lépéseket megtették, jóváhagyta s egyúttal ez ügy 
lebonyolításával az egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök, a főiskolai fel
ügyelő, az egyházkerületi főszámvevő s a tanitóképző-intézeti igazgatóból álló 
négy tagú bizottságot bízta meg, felhatalmazván őket, hogy ez ügyben az 
egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának fenntartásával véglegesen 
intézkedjenek mégis úgy, hogy a telekből lehetőleg annyit szerezzenek meg, 
amennyire a tanítóképző-intézetnek szüksége van.

Egyúttal e négytagú bizottságot bízta meg a főiskolai nagybizottság a 
gyakorló-iskola jelenlegi bérletének felmondása tárgyában is az intézkedéssel 
az esetre, ha a gyakorló-iskolát már a tanítóképző szomszédságában lehet 
elhelyezni.

Mivel pedig ezek a kérdések szoros összefüggésben vannak a tanító
képző-intézet ujraalapozásával, illetve esetleges újjáépítésével s igy egyúttal 
azzal a kérdéssel is, vájjon a tanítóképző Sopronban maradjon-e ? s mivel 
annak Sopronban megtartásához magának a városnak is jelentékeny érdeke 
fűződik : a főiskolai nagybizottság felkérte az elnökséget kérés intézésére 
Sopron szab. kir. városához, hogy nyújtson hathatós segítséget a tanítóképző- 
intézet számára szolgáló telek megszerzéséhez.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak 
fenti intézkedéseit jóváhagyja és helyesli.

;><>. Ugyanazon igazgatói jelentés 13. pontját illetőleg a főiskolai nagy
bizottság elismeréssel emlékezvén meg Papp József tanitóképző-intézeti igaz
gatónak három évi buzgó működéséről, őt újabb három évre igazgatónak 
ismét egyhangúlag megválasztotta.

Az egyházkerületi közgyűlés Papp Józsefnek tanitóképző- 
intézeti igazgatóvá való megválasztatását tudomásul vevén, őt az 
újabb három évi cziklus kezdetén bizalommal üdvözli.

•T>7. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági jegyzőkönyv 26. pontja szerint 
olvastatott Budaker G. Károly igazgatónak az egyházkerületi kőszegi leány- 
nevelő-intézet 1910— 11. évi állapotáról szóló következő jelentése:

A fanév kezdete és lefolyása. A bejáró tanulókat szeptember 1. és 2., 
a bentlakó növendékeket pedig szeptember 6. és 7. napjain vettük fel, a 
közbeeső napokon megtartottuk a felvételi és javító vizsgálatokat. Az iskola
évet Isten segedelmével szeptember 9-én nyitottuk meg istenitisztelettel és 
iskolai ünnepséggel nagyt. Varga Gyula esperes, intézeti felügyelő ur, továbbá 
a helyi iskolabizottsági elnök, annak több tagja és nagyszámú közönség jelen
létében. Azóta fennakadás nélkül folyt a tanítás és nevelés munkája, melyet 
csak a szabályzatunkban megállapított szünidők szakítottak meg évközben.

Tanári testület és internátusi nevelő-személyzet. A tanári testületben a 
következő változások történtek :

Az annak idején Pálmay Margit tanítónő távozásával megüresedett tan-



széket, melyet az 1909—10. iskolai évben helyettesítéssel láttunk el, a fenn
tartó testület Arató István mennyiségtan-természettanszakos okleveles közép
iskolai-tanárral töltötte be, aki mint helyettes tanár a reábizott munkakörben 
egész tanéven át dicséretes buzgósággal, kifogástalan tapintattal és elismerésre 
méltó sikerrel működött.

Tholdné Nagy Stefánia rendes tanítónő családi körülmények miatt 
husvétkor szabadságot kapott; állását április 24-től kezdve az iskolai év 
végéig Mally Irén oki. polg. iskolai tanítónő helyettesítette. Méltányolva nehéz 
helyzetét — ugyanis az iskolai év utolsó harmadában vállalta el ismeretlen 
viszonyok között idegen növendékek tanítását és nevelését — teljes elismerés
sel kell nyilatkoznom odaadó hűséggel teljesített és a gyermekek iránti szere
tettől áthatott munkásságáról.

Freyler Emma, eddig óraadó zenetanitónő, miután a múlt évi egyház
kerületi közgyűlés őt választotta meg az újonnan szervezett ének- és zene- 
tanitónői állásra, a most lefolyt tanévben már mint rendes tanítónő működött 
intézetünkben a megszokott lelkiismeretességgel és képzettséggel.

Egyéb személyi változás nem történt.
A vallástanitást az elmúlt évben is Beyer Teofil lelkész teljesítette heti 

6 órában, két-két osztály összevonása mellett, ami a tananyag módszeres és 
beható feldolgozása elé majdnem legyőzhetetlen nehézségeket gördít. Mig min
den más tárgyat a felsőbb néptelen osztályokban is az állami utasítás szerint 
külön tanítunk az előirt heti óraszámban, éppen a vallástanitást nem teljesít
jük oly mértékben és terjedelemben, mely azt nagy fontosságánál fogva igaz
ság szerint megilletné. Ezen viszás helyzetet csak külön vallástanár alkalma
zásával lehetne gyökeresen orvosolni, aki mint a vallásos-erkölcsös nevelés 
hivatott munkása intézetünk legfőbb czéljának megvalósításában hathatósan 
közreműködhetnék.

Egyes tantestületi tagok személyi ügyeire vonatkozólag bátorkodom a 
következőket jelenteni :

Bakos Julia rendes tanítónőnek személyi pótlék czimén élvezett állam
segélyét a vallás- és közoktatásügyi miniszter 93.755/1910. sz. alatt kelt ren
deletével 800 koronára kiegészítette és ennek megfelelőig nyugdíj-igényét is 
38.227/1911. számú rendeletével helyesbítette, illetőleg 200 koronával fel
emelte.

Freyler Emma rendes tanítónőnek a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
122.166/1910. számú rendeletével 400 korona fizetéskiegészitő államsegélyt 
engedélyezett.

Jelentem továbbá, hogy Bakos Julia rendes tanítónő második ötödéves 
korpótléka 1911. évi szeptember hó 1-től számítva esedékes.

Az internátusvezetőnői állás a lefolyt tanévben is betöltetlen maradt 
és az internátusi ügyek vezetésével az igazgató volt megbízva. Ez a megoldás 
előnyös lehet ugyan az egységes, egyöntetű vezetés szempontjából, de más
részt az igazgató súlyos túlterhelését okozza.
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Növendékek száma és elhelyezése. Felvettünk az egész év folyamán 119 
rendes- 2 rendkívüli- és 7 magántanulót, tehát összesen 128 tanulót, vagyis 
19-el többet, mint az előbbi iskolai évben. A létszámnak ezen ismételt növe
kedése bizonyítja az intézet fejlődését, megeresődését, mely azonban — sajnos — 
csak a négy alsó osztálynál észlelhető. Mig ezeknek látogatottsága teljesen 
kielégítő és megnyugtató képet nyújt, addig az V. és VI. osztály (9 és 5 
tanuló) mindig egyformán néptelen és minden jel arra mutat, hogy e helyze
ten a jövő sem fog változtatni, ha nem sikerül a felsőbb osztályok vonzó
erejét törvényes jogosítást nyújtó felső tanfolyamok felállításával fokozni. Az 
intézetnek ily kiegészítése azonban nem volna eszközölhető a jelenleg rendel
kezésre álló épületben, mely a mostani viszonyok igényeit sem képes kielé
gíteni. Ugyanis a tanítás czéljaira szükséges helyiségek közül teljesen hiány
zik a kézimunka- és zeneterem, rajztermünk, szertárunk és tanári szobánk 
pedig, mely utóbbiban a tanári könyvtár is van elhelyezve, szűk voltuk miatt 
csak nagyon hiányosan felelnek meg rendeltetésüknek. Továbbá az internátus
bán nincs külön dolgozóterem, nincs fogadószoba, a fürdőhelyiségeket pedig 
rossz, egészségtelen fekvésük miatt a növendékek csak a nyári hónapokban 
használhatják, de a hálótermekben is csak 70 ágyat lehet kényelmesen fel
állítani, holott az elmúlt iskolai évben 78 bentlakó növendékünk volt, akiket 
csak nehezen, minden rendelkezésre álló helynek alaposan kiszámított felhasz
nálásával lehetett elhelyezni.

Ily viszonyok között az intézetnek bárminemű tanfolyamokkal való ki
egészítése csak nagyobbszabásu építkezéssel volna eszközölhető,, mely alkal
mat nyújtana a fentjelzett nagy hiányok pótlására is.

Tanítás és nevelés. A lefolyt iskolai évben is a már használatban volt 
engedélyezett tankönyvek és az állami tanterv szerint tanítottunk, csak azon 
eltéréssel, hogy ev. vallásu növendékeink az állami tanterv által előirt tár
gyakon kívül még egyházi éneket is tanultak heti 2 órában, továbbá az V. 
és VI. osztály csekély létszáma miatt összevonva részesült rajz-, torna-, ének
és kézimunkaoktatásban.

Mint rendkívüli tárgyat, zenét tanultak a növendékek, azonkívül a fel
sőbb osztályú szorgalmas növendékeket szép eredménynyel és díjtalanul fa
faragásban oktatta Petrik Vilma nevelőnő, akinek ily önzetlen fáradozásáról 
őszinte köszönettel kell megemlékeznem.

Áthatva azon meggyőződéstől, hogy a felsőbb leányiskola legelső és leg- 
magasztosabb feladata a nevelés, a legnagyobb gondot fordítottuk a vallás
erkölcsi érzelmek ápolására és fejlesztésére. Ezen czélra szolgált a tanításnak 
egyházi énekkel és imával való megkezdése és befejezése, az internátusbán 
a reggeli és esti ájtatosságok megtartása, de igyekeztünk ezen szempontot az 
összes tárgyak tanításában is érvényesíteni.

Növendékeink minden vasár- és ünnepnapon résztvettek a gyülekezeti 
istenitiszteleteken, ahol sátoros ünnepeken karénekkel közreműködtek, vasár- 
naponkint pedig az énekkar liturgiái teendőit végezték. Csak a nagyon hideg
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téli időszakban tartottunk a lefolyt iskolai évben is intézetünk dísztermében 
házi istenitiszteleteket, amelyeken a lelkészi szolgálatot az igazgató teljesítette.

• A konfirmált ifjúsággal a reformáczió emléknapján járultunk az uraszta- 
lához. Konfirmácziói oktatásban 6 növendékünk részesült, akik május 25-én 
konfirmáltattak meg a helybeli templomban.

Nagy gondot fordítottunk a testi nevelésre is iskolában és internátusbán 
egyaránt. Ezen czélt szolgálták a rendes tornaórák mellett gyakori séták, ki
rándulások, valamint játék, korcsolyázás és az ősszel tartott táncztanfolyam, 
melyben 70 tanuló vett részt. Arra is törekedtünk, hogy a bentlakó növen
dékek élelmezése, ruházkodása, testük gondos ápolása, lakószobáik tisztán
tartása és szellőztetése minden tekintetben megfeleljen a testi nevelés észszerű 
követelményeinek.

Ifjúságunk szorgalma és tanulmányi előmenetele a lefolyt iskolai évben 
is teljesen kielégítő volt, hiszen egy tanulót sem kellett osztályismétlésre 
utasítanunk. Az erkölcsi magaviselet szempontjából is nagyon kedvező volt a 
helyzet, nagyobb vétségek egyáltalában nem fordultak elő.

A tanulmányi eredmény és fegyelmi állapot elbírálására szolgáltak a tan
testület havi tanácskozásai és ellenőrző értekezletei. Az utóbbiak eredményét 
az érdekelt szülőkkel is mindenkor közöltük, hogy ezzel is szorosabbá tegyük 
az intézet és a szülői ház közötti viszonyt, tudván azt, hogy csak e két 
tényezőnek kölcsönös megértésre alapított együttműködése biztosíthatja a taní
tás és nevelés munkájának megfelelő eredményét.

Tanítási és nevelési eljárásunk egyöntetűsége érdekében külön e czélra 
szolgáló rendszeres értekezleteket is tartottunk.

Az intézet egészségi viszonyai a most lefolyt tanévben is általában ked
vezők voltak, mert bár télen a szélsőséges és folyton ingadozó időjárás arány
lag sok, de enyhe lefolyású meghűlést okozott, mégis súlyosabb természetű, 
vagy fertőző betegség sem a tantestület, sem az ifjúság körében nem fordult 
elő, s igy a tanítás egész éven át fennakadás nélkül folyhatott.

Az internátusi növendékek egészségi állapotán az intézeti orvos nagy 
odaadással őrködött, a köteles szemvizsgálatot pedig a városi tiszti orvos 
kétszer tartotta, anélkül, hogy beteget talált volna.

Iskolai ünnepségeket rendeztünk az iskolai év megnyitása és bezárása 
alkalmával, továbbá főtiszt, püspök ur 70-dik születésnapján, amikor szeretett 
főpásztorunk atyai gondoskodásáról hálás ragaszkodással megemlékeztünk.

Vallásos estével ünnepeltük meg a reformáczió emlékét és vallásos 
ünnepélyt tartottunk karácsony estéjén is az intézetben maradt növendékek 
számára, akiket a diszes karácsonyfa alá tett külön kis ajándékokkal is meg
örvendeztettünk.

Hazafias ünnepséget márczius 15-én rendeztünk.
Iskolai ünnepélyek jellegét viselték azok a zeneesték is, amelyeket zene- 

tanitónőink helybeli előkelő zeneművelő körök és egy fővárosi hegedii- 
művésznő szives közreműködésével az év folyamán ismételten rendeztek.3*
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Ezek az előadások nemcsak gazdag élvezetet nyújtottak, hanem szivet-lelket 
nemesitő hatással is voltak ifjúságunkra.

Látogatások. Főtiszt, és mélt. Gyurátz Ferencz püspök ur és mélt. 
Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő ur intézetünket május hó 4-én szeren
cséltették látogatásukkal nagyt. Varga Gyula esperes és nagys. dr. Berzsenyi 
Jenő intézeti felügyelő urak kíséretében. Főtiszt püspök ur ezenkívül még 
négyszer látogatta meg az intézetet, még pedig deczember 12— 14., január 
25—27., május 31. és junius 1. napjain és végül junius 14— 16. napjain, 
amikor az évzáró vizsgálatokon elnökölt. A januári látogatást kivéve, mindig 
jelen volt nagyt. Varga Gyula esperes, intézeti felügyelő ur is.

Az állami felügyeletet teljesítő Marusák Pál miniszteri biztos ur intéze
tünket május 31-én és junius 1-én látogatta meg és a tantestülettel tartott 
értekezleten a tapasztaltak fölött, jelentéktelen kifogásokat leszámítva, elisme
rését és megelégedését fejezte ki. Az értekezletről felvett jegyzőkönyv egyik 
példányát felterjesztettem főtiszt, püspök úrhoz, aki az értekezleten mint elnök 
volt jelen.

Dr. Vángel Jenő, az Országos Tanszermúzeum igazgatója, a vallás- és 
közokt. miniszter ur 104.581 1909. számú rendelete alapján miniszteri biztos 
minőségében deczember 14-én megtekintette az intézet összes felszerelését. 
Különösen kifogásolta az iskolapadokat rossz szerkezetük miatt és még min
dig hiányosnak jelezte a tanszergyüjtemények állapotát, bár elismerte az 
egyházkerületnek a hiányok pótlása érdekében az utóbbi időben tanúsított 
nagy áldozatkészségét. Miniszteri leirat ezen ügyben nem érkezett.

Adományok, ajándékok, segély-iigy. Intézetünket a lefolyt iskolai évben 
is felkeresték nenieslelkü jóltevők, részint pénzbeli adományokkal, részben 
természetben küldött ajándékokkal.

1910. évi május 16-tól 1911. évi május 15- 
összegek :

ig befolytak a következő

1. Közvetlenül az intézeti pénztárhoz beküldött adományok .
2. Az egyházkerületi pénztárnál befolyt összegek :

. 2086-10 K

a) A dom ányok................................................ 3161-57 K
b) Offertorium ................................................ 38-10 „
c) Évi já r u l é k o k .......................................... 3050-— „
d) Gyűjtések a leányiskola javára 526-11 „
e) Maróthy-féle alapítvány javára . . . .
f) Az egyházkerületi lelkész-egylet alapítványa

200"— „

javára ............................................................
g) Néhai Gyurátz Ferenczné emlékére szóló

172*— „

alapítvány javára.......................................... 408’— „ 7555 78 „
Összesen : 9641-88 K

Tandíjmentességet a helybeli ev. egyháztanács határozata folytán élve
zett öt helybeli evang. tanuló összesen 100 korona értékben, azonkívül egy
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vidéki evang. tanuló 60 korona tandijelengedésben részesült a helyi iskolai 
bizottság határozata folytán.

Az internátusnak két növendéke (Teke Irma és Nagy Jolán) a Haubner- 
féle alapítvány kamatait élvezte, két növendék (Mesterházy Vilma és Borbély 
Irén) a mélt. egyházkerületi felügyelő ur nagylelkű adománya folytán részesült 
ingyenes ellátásban, egy növendék (Baditz Aliz) 250 K, egy másik (Lubersbeck 
Vilma) 100 K dijelengedést élvezett.

Az intézet javára beérkezett természetbeni ajándékokról, az ösztöndíjak 
odaítéléséről, valamint a szegényügy összes ágairól iskolai Értesítőnk fog 
részletesen beszámolni.

Könyv- és szertáraink alapfelszerelésének kiegészítését a lefolyt iskola
évben is folytattuk az annak idején előterjesztett és jóváhagyott felszerelési 
jegyzék szerint. Különösen a fizikai-, természetrajzi- és rajzszertár részére 
történtek nagyobb beszerzések.

Az ifjúsági könyvtár is gyarapodott a növendékek által befizetett dijak
ból s igy évről-évre közeledik azon állapothoz, mely a jogos igényeknek majd 
meg fog felelni.

Az évzáró vizsgálatok junius 13— 16. napjain folytak le főtiszt, püspök 
ur elnöklete alatt és nagyt. Varga Gyula esperes, intézeti felügyelő ur jelen
létében. A növendékeket osztályonként bocsátottuk el vizsgájuk befejezésével, 
ami egyrészt előnyös volt a szülőkre nézve, de másrészt lehetetlenné tette a 
tanévnek az összes ifjúság jelenlétében való ünnepies bezárását.

Amidőn a részletesebb adatokra vonatkozólag a legközelebb megjelenő 
iskolai Értesítőre bátorkodom utalni, végül kérem a mélyen tisztelt Főiskolai 
Nagybizottságot, hogy ezen jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.“

A főiskolai nagybizottság a jelentést tudomásul vette.
Tudomásul szolgál.

5 8 .  A kőszegi felsőbb leányiskolái igazgató jelentése kapcsán a fő
iskolai nagybizottság Bakos Julia r. tanítónőnek a második ötödéves korpót
lékot, évi 200 K-t, 1911 szeptember hó 1-től kiutalványozza.

Tudomásul szolgál.
5 9 .  Ugyanazon igazgatói jelentés kapcsán a főiskolai nagybizottság 

Petrik Vilma nevelőnőnek, ki a felsőbb osztályú növendékeket a fafaragásban 
szép eredménynyel és díjtalanul oktatta, köszönetét nyilvánítja, s részére a 
kőszegi leányiskolái pénztár terhére 50 (ötven) K jutalmat szavaz meg és 
folyósít.

Tudomásul szolgál.
6 0 -  Ugyanazon főiskolai nagybizottsági jegyzőkönyv 27. pontja szerint 

olvastatott Gyalog István igazgatónak a bonyhádi főgimnáziumról szóló
1910— 11. évi jelentése. Az intézet örvendetes fejlődéséről s buzgó munkás
ságáról tanúskodó jelentést a főiskolai nagybizottság megnyugvással vette 
tudomásul.

Tudomásul szolgál.
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6 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 28. pontja szerint olvastatott Németh 
Sámuel igazgatónak a felsőlövöi ág. hitv. ev. tanintézetekről szóló 1910/11. 
évi jelentése, melyet a főiskolai nagybizottság tudomásul vevén, örömmel 
értesült abból arról, hogy az uj főgimnáziumi épület a jövő tanév elején már 
átadható lesz rendeltetésének és hogy az építkezés anyagi oldala teljesen 
rendezve van az által, hogy a már kiutalt 200.000 K-án felül még 110.000 K 
építési segélyt helyezett kilátásba a közoktatásügyi kormány. — Ellenben saj
nálattal vette tudomásul a főiskolai nagybizottság, hogy a fenntartási állam
segélyre vonatkozó szerződés megkötése még mindig akadályokba ütközik, — 
azért felkérte az egyházkerületi elnökséget, hogy az intézet fenntartó hatósá
gát ez akadályok elhárítására irányuló törekvésében támogatni szíveskedjék.

A jelentésben foglalt azt a kérelmet, hogy a felsőlövői tanítóképző- 
intézet, melynek háztartásában a deficzit ez évben már 10.300 K, az egyház
kerületi államsegélyből támogatást nyerjen, a főiskolai nagybizottság az egyház
kerületi pénzügyi bizottsághoz tette át.

Tudomásul szolgál.
6 ü £ . Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja szerint az igazgatói jelentések 

kapcsán püspök ur előterjesztette az egyházkerület fenhatósága, illetve fel
ügyelete alá tartozó középiskoláknak a megbízott tankerületi főigazgatók, illetve 
miniszteri biztos által történt megvizsgálásáról felvett s az illető intézetek 
igazgatói által hozzá beküldött jegyzőkönyvek egy-egy példányát. E jegyző
könyvek, melyek a közoktatásügyi kormány előtt vannak hivatva az intézetek 
állapotáról és évi működéséről beszámolni, az igazgatói jelentésekkel meg
egyezőig általában megnyugtató képet tárnak elénk ez évben is a megláto
gatott intézetekről.

a) A soproni evang. liczeumra vonatkozólag Városy Tivadar győrtan- 
kerületi kir. főigazgató, miután kegyelettel emlékezett meg a legutolsó látoga
tása óta elhunyt Renner János tanárról, kiemeli, hogy „az intézet épületében 
a múlthoz képest nincsen változás ; megmaradt egyes hibáival együtt eddigi 
állapotában“ . „Ami a tanártestület paedagogiai munkáját illeti, tapasztalta, 
hogy a tanárok kellő türelemmel és szeretettel bánnak az ifjúsággal ; tantár
gyaikat didaktikai tekintetben is kellő ügyességgel és szakavatottsággal keze
lik“ . — A fegyelmi állapottal kapcsolatban megemlíti, hogy a tanárok „nevelő 
és fegyelmező munkáját rendkívül megnehezítik az iskolán kivül levő körül
mények. A társadalom, a szülői ház sokszor hibás abban, hogy alkalmat ad 
fegyelmi vétségek elkövetésére.“ Végül „kijelenti, hogy teljes megnyugvással 
távozik, mert látott egy hivatása magaslatán álló intézetet, melynek tanári 
testületé működésében czéltudatos, buzgó, kötelességtudó".

b) A kőszegi leánynevelő-intézetre vonatkozólag Marusák Pál miniszteri 
biztos kiemeli, hogy „az épület múlt évi megnagyobbitásával az intézet igen 
sokat nyert, de kisebb hiányok még most is vannak. így szűknek bizonyul 
a rajz-, valamint az énekterem“ . A tanári testületnél „a szaki arány javult“ , 
azonban „a legközelebbi változás alkalmával kívánatos még egy középiskolai
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tanári állás szeverzése, mely óhajnak a magas közoktatásügyi kormány is 
kifejezést adott egyik leiratában“ . „A tanulók létszáma jelentékenyen emelke
dett. A felsőbb osztályok azonban most is kicsinyek.“ „Az intézet szellemi 
színvonala igen kedvező. A tanári testület buzgó, szakképzett, módszeres 
munkája teljes elismerésre méltó.“

c) A felsőlövői főgimnáziumra vonatkozólag Városy Tivadar győrtan- 
kerületi kir. főigazgató örömmel látja, hogy „több tárgyból tartottak két órás 
stúdiumokat“ . „Ajánlja az egyhuzamban való tanítás behozatalát, melynek fő
haszna, hogy a szabaddélutánokat a tanár és tanuló jobban felhasználhatja.“ 
„A tanítás eredménye általában kielégítő“ , ép igy a fegyelmi állapot is, bár 
itt is érezhető, hogy a család, a társadalom és a sajtó sokszor s nagyon 
megbénítja az iskola nevelő munkásságát (különösen az utóbbi, mikor „fel- 
jajdul, ha valahol egy tanulót kizárnak ; nem a tanulót okozza, hanem a 
tanárt. Így aztán nem csoda, ha a tanuló-ifjuság a külvilágtól bátorítást 
nyerve, szembe mer szállani tanárával“). „Kéri a tanári kart, hogy azt a 
buzgóságot, melyet tapasztalt, őrizzék meg továbbra is, s vigyék át lelkese
désüket az uj épületbe, hogy annak termeit a tudomány fénye világosítsa 
meg s a hazaszeretet lángja melegítse.“

A főiskolai nagybizottság a főigazgatói látogatásokról szóló ezen jelen
téseket megnyugvással vette tudomásul.

Tudomásul szolgál.
0 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontja szerint a kőszegi leánynevelő

intézet helyi bizottsága 1910. évi szeptember hó 8-án és ugyanazon évi 
deczember hó 13-án tartott üléséből (3. jkvi pont) javaslatot terjeszt elő a 
kőszegi leánynevelő-intézet internátusának vezetésére vonatkozólag. — A tanító
nők kérése s az igazgatónak az internátus állapotát s a vezetés jelen gyakor
latát illetőleg teljesen megnyugtató felvilágosításai alapján javaslata az, hogy 
a meglevő ideiglenes intézkedés szerint az internátust továbbra is az igazgató 
vezesse.

A főisk. nagybizottság a kőszegi helyi bizottság javaslatát elfogadva továbbra 
is az igazgatót bízza meg az internátusnak az eddigi módon való vezetésével.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak ezen 
intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi.

O^U Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontja szerint a főiskolai nagybizott
ság a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 160. pontjában fog
lalt határozat alapján Wagner Rudolfin kőszegi leányisk. kézimunka tanítónő
nek kérésére a helyi bizottság pártoló felterjesztése alapján azt a kedvezményt, 
mely szerint az 1909/10. iskolai évben az intézetben napi 1 K-ért ellátást 
élvezett, az 1910/11. iskolai évre utólag engedélyezi. — Ugyané kedvezmény
nek az 1911/12. tanévre való engedélyezéséért benyújtott kérvényét azonban 
a kőszegi leányiskolái helyi bizottsághoz utasítja s azt felhatalmazza az e 
tárgyban való intézkedésre.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
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f>£>. Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontja szerint a kőszegi leánynevelő
intézet helyi bizottsága 1910 deczember 13-án tartott ülésében (12. jkvi pont) 
igazgató előterjesztése alapján pártolólag terjesztette a főiskolai nagybizottság 
elé Schmidt Erzsébet I. oszt. növendék atyjának, ki Lukácsházán pályaőr, azt 
a kérését, hogy leánya után a kőszegi növendékeket megillető kedvezményes 
tandijat (80 K helyett 20 K-t fizethesse.

A főiskolai nagybizottság a kérésnek helyt adott.
Tudomásul szolgál.

6 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja szerint a főiskolai nagybizott
ság a kőszegi helyi bizottságnak püspök ur javaslatára tett azon intézkedését, 
hogy az internátus vezetőnője számára berendezett s ez idő szerint üresen 
álló helyiségek ezentúl az igazgatónak hivatalos helyiségeiül szolgáljanak s az 
eddig rendelkezésére állott lakás pedig egészében családi lakás legyen — azzal 
hagyta jóvá, hogy ha az internátus-vezetőnői állás betöltetik, a számára ren
delt helyiség annak rendelkezésére bocsátandó.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
6 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja szerint a helyi bizottság május 

4-én tartott ülésének 7. jkvi pontja kapcsán a főiskolai nagybizottság tudo
másul vette, hogy az igazgató a szükséges fizikai tanszereket a bécsi Rohrbeck 
czégnél négy évi törlesztésre 2530 K-ért, a természetrajzi és rajztanitási tan
szereket pedig a Pichler czégnél 2 évi törlesztésre 5 %  engedménynyel 996 
K-ért beszerezte.

Tudomásul szolgál.
6 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint a kőszegi leányiskolái 

helyi bizottság felterjesztést tett a főiskolai nagybizottsághoz, hogy a családi 
viszonyai miatt husvét óta szabadságolt Tholdné — Nagy Stefániát helyette
sítő Mally Irén tanítónő díjazásának, havi 100 koronának és útiköltségeinek 
egyharmadát az intézet pénztára fedezze, jóllehet nevezett tanítónő kész a 
helyettesítés összes költségeit magára vállalni.

A főiskolai nagybizottság tekintettel Tholdné — Nagy Stefánia tanítónő 
szabadságoltatásának okára, a helyi bizottság javaslatától eltérően az egész 
helyettesítés költségeit utalványozza a leánynevelő-intézeti pénztár terhére, tel
jesen indokoltnak és méltányosnak tartván ily esetben a szabadságolást, ami 
azonban rendes viszonyok közt három hónapnál hosszabb időre nem terjedhet.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak 
ezen intézkedését és elvi határozatát mindenben jóváhagyja.

6 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint a főiskolai nagybizott
ság a kőszegi leányiskolái helyi bizottság pártoló felterjesztése alapján Király 
Albert bécsi lakos leányát Jolánt, ki a jövő tanévben lép be a kőszegi felsőbb 
leányiskola III. osztályába, az internátusba 400 K évi dijjal veszi fel.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
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7 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontja szerint a kőszegi leánynevelő
intézet leltári vagyona 1910 deczember 31-én 6599 tárgy 252.931 K 87 1' 
értékben, úgy hogy a vagyon 6747 K 22 f-rel gyarapodott.

Tudomásul szolgál.T I .  Ugyanazon jegyzőkönyv 38. ponja szerint a főiskolai nagybizottság 
jóváhagyó tudomásul vette a kőszegi helyi bizottság azon intézkedését, mely 
szerint jövőben minden bentlakó növendéktől az intézetbe belépése alkalmá
val 8—10 K dij szedendő be oly czélból, hogy az intézet minden növendék 
számára egyforma ágyteritöt szerezhessen be, mi a külső csinosságra való 
tekintetből kívánatos.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontja szerint a főiskolai nagybizott

ság jóváhagyó tudomásul vette a kőszegi leányiskola helyi bizottság azon 
intézkedését, mely szerint a hálószobákban a szalmazsákok helyett, melyek 
11 évi használat alatt teljesen tönkrementek, sodronybetétek beszerzését hatá
rozta el, mivel nem sokkal többe kerülnek (szalmazsák 9 K, sodronybetét 
fakerettel 12 K, vaskerettel 18 K), sokkal tartósabbak s hygiénikus szempont
ból is előnyösebbek. A beszerzéssel és a betétek kiválasztásával a helyi bizott
ság az igazgatót bízta meg.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
T 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontja szerint a főiskolai nagybizott- 

ság jóváhagyólag vette tudomásul a kőszegi helyi bizottság azon határozatát, 
melyben úgy didaktikai szempontból, mint az osztályok népességére való 
tekintetből kimondotta, hogy a jövő 1911/12. tanévtől kezdve az I. és II. 
osztály ne egy csoportban, hanem külön-külön részesüljön vallásoktatásban. 
Ezzel a heti vallásórák száma kettővel szaporodik.

Helyeslő tudomásul szolgál.
7 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 41. pontjában a kőszegi leánynevelő

intézet helyi bizottsága 1911 május hó 31-én tartott üléséből püspök ur 
javaslata értelmében „azt az indítványt terjeszti az egyházker. főiskolai nagy
bizottság elé, hogy a drágaságra való tekintettel határozza el a növendékek 
tartásdijának emelését olyképen, hogy a lelkészek és tanítók leányai után évi 
500 K, a többi ág. hitv. ev. és református növendékek után 600 K, a más 
vallásuak után pedig 700 K fizetendő, mégis azzal, hogy indokolt esetekben 
lelkészek, illetőleg tanítók leányai kedvezményben részesittessenek“ .

A főiskolai nagybizottság, tekintettel különösen az élelmiszereknek egyre 
fokozódó drágaságára, de az intézetnek egyébként is folyton növekvő szükség
leteire, a benlakó növendékek tartásdijának felemelését elodázhatatlanul szük
ségesnek tartja, miért is a helyi bizottság előterjesztése értelmében azt a javas
latot terjeszti az egyházker. közgyűlés elé, hogy az évi tartásdij az evang. 
lelkészek és tanítók leányai után 500 K, a többi ág. hitv. evang. és ref. 
növendékek után 600 K, a más vallásuak után pedig 700 koronára emeltes
sék ; tandijat pedig az internátusba felvett tanulók is tartozzanak fizetni, de



csak az intézetbe újonnan, illetve ezután belépők s ezek közül is az evang. 
lelkészek és tanítók leányai csak 40 K-t. Mivel azonban az 1910. évi szám
adás adatai alapján minden egyes növendék átlagosan évi 722 koronájába 
kerül az intézetnek s igy jóformán még a legtöbbet fizetőkre is ráfizet, azért 
külön kedvezmények adását a főiskolai nagybizottság csak a legkivételesebb 
esetekben s legfeljebb összesen 1000 (ezer) K-ig tartja megengedhetőnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság fenti 
javaslatát egész terjedelmében elfogadja és határozati erőre emeli.

7 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja szerint a kőszegi leányiskolái 
helyi bizottság „püspök ur előterjesztése alapján szükségesnek ismeri el a 
kőszegi felsőbb leányiskolának esetleg leánygimnáziummá való fejlesztését ; 
mivel azonban az intézetet ez idő szerint helyszűke miatt fejleszteni nem lehet, 
az egyházkerületi főiskolai nagybizottságnak azt ajánlja, határozza el a Kuzma- 
féle épületrésznek kiépítését építési államsegélynek igénybe vételével, utóbb 
pedig kérjen fenntartási államsegélyt“ .

Mivel a helyi bizottság ezen javaslatával a legkülönbözőbb kérdéseknek 
egész sorozata függ össze s vár feleletre, amilyen — hogy csak egyet említ
sünk — vájjon tanithatna-e a jelenleg működő 9 tanerő közül 7 középiskolai 
képesítés nélkül egy államilag segélyezett gimnáziumban, — amely kérdése
ket a helyi bizottság javaslata még csak meg sem érinti, — a főiskolai nagy
bizottság a leányiskola leánygimnáziummá való fejlesztésének kérdését azzal 
utasította vissza a helyi bizottsághoz, hogy az magát esetleg az egyházkerületi 
elnökség által kiküldendő néhány, e kérdés minden oldalú megvitatására alkal
mas taggal kiegészítve, terjeszszen a jövő évi nagybizottsági ülés elé részle
tes és a kérdés minden vonatkozására kiterjedő javaslatot. A főiskolai nagy
bizottság majd csak e részletes javaslat ismerete alapján fog e kérdésben ál
lást foglalni; addig is azonban felkéri a főtiszt, és niéltóságos egyházkerületi 
elnökséget a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban való oly irányú infor
málódásra, vájjon az intézetnek ilyen — esetleg bifurkácziós — átalakítása 
esetén biztosan lehetne-e építési és fenntartási államsegélyre számítani és 
mennyire ?

Tudomásul szolgál.
7 6 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint a kőszegi leányiskolái 

helyi bizottság ajánlata alapján a főiskolai nagybizottság Arató István kőszegi 
felsőbb leányiskolái okleveles helyettes tanárt, ki nevelő s oktató hivatását a 
lefolyt tanévben buzgón s eredményesen töltötte be, ugyanazon intézetnél 
az általa eddig is képviselt mennyiségtan-természettani tanszékre 1911. évi 
szeptember hó 1-től kezdődőleg rendes tanárrá megválasztja s őt ezen ren
des tanári állásában véglegesíti. Javadalmazását a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által megfelelő személyi pótlékkal kiegészítendő évi 2000 K törzs
fizetésben, öt ízben való 200 K, rendes tanárrá megválasztatásától, 1911 
szeptember 1-től számítandó ötödéves korpótlékban s a kőszegi lakbérosztály
nak (V. oszt.) megfelelő évi 600 K lakáspénzben állapítja meg.
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Az egyházkerületi közgyűlés Arató Istvánnak kőszegi evang. 
felsőbb leányiskolái rendes tanárrá való megválasztatását tudomásul 
veszi, s őt ezen alkalomból bizalommal üdvözli.

7 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontja szerint az egyházkerületi fel
ügyelő ur előadja, hogy Vasvármegye főispánja és intéző körei részéről bizo
nyos tájékozódás indult meg oly irányban, hogy a kőszegi leánynevelő-intézet 
Szombathelyre helyeztessék át. Szombathely városában meg volna a hajlandó
ság arra, hogy a felállítandó leányiskola számára alkalmas telket adna s a 
terv kivitelét egyébként is támogatná, épugy a szombathelyi gyülekezet s 
maga a vármegye is. A minisztériumtól pedig építési s esetleg fenntartási állam
segélyt eszközölnének ki. Aktuálissá teszi a kérdést az a körülmény, hogy 
maga az állam akar Szombathelyen felsőbb leányiskolát felállítani. Ha ez 
létre jönne, veszedelmes versenytársa lenne a mi kőszegi leánynevelő intéze
tünknek s azt lassanként elsorvasztaná. Ezt a veszedelmet intézetünknek át
helyezésével elháríthatnánk, sőt intézetünknek ott a nagyobb városban, melyből 
több tanulót nyerhetne, uj fejlődést, jobb jövőt biztosíthatnánk. Megnehezíti 
azonban a kérdést az egyházkerületnek Kőszeg városával szemben fennálló 
bizonyos obligója, az az áldozatkészség, melyet az intézet alapításakor Kőszeg 
városa és a gyülekezet az ajánlatot tett többi városoknál nagyobb mértékben 
tanúsított. Mindezekre s általában a kérdés nagy fontosságára való tekintettel, 
az egyházkerületi felügyelő ur arra hivta fel a főiskolai nagybizottságot, hogy 
ha a kérdésnek elvi akadálya nincsen, adjon az elnökségnek irányítást arra 
nézve, hogy továbbra minő álláspontot foglaljon el.

A főiskolai nagybizottság beható tanácskozás után megbízta az egyház
kerületi elnökséget, hogy tekintve különösen azt a kényszerhelyzetet, melyet 
egy állami felsőbb leányiskolának Szombathelyen való esetleges felállítása 
teremtene, az egyházkerületi kőszegi leánynevelő-intézetnek Szombathelyre való 
áthelyezése tárgyában Vasvármegye vezetőségével saját bölcs belátása szerint 
továbbra is érintkezzék, illetve tárgyaljon s ha a kérdés megérik, terjeszsze azt 
a főiskolai nagybizottság elé.

Az 1911. évi aug. hó 8-án Szombathelyen tartott üléséből pedig, az 
időközben nyert tájékoztató értesülések alapján, a főiskolai nagybizottság azt 
a javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé : mondja ki az egyház
kerületi közgyűlés, hogy a felhozott okok alapján, elvileg az áthelyezést nem 
ellenzi, s felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget, hogy ha a szükséges 
előfeltételek meg lesznek, nevezetesen a telek és az építési államsegély bizto
sítva lesz, a főiskolai nagybizottsággal s a pénzügyi bizottsággal egyetértve, 
a szükséges lépéseket tegye meg.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság ezen 
javaslatát elfogadja s határozati erőre emeli.

7 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 46. pontja szerint püspök ur előadta, hogy 
a soproni ev. liczeumnak, a tankerületi főigazgató meglátogatása alkalmával, 
évről évre megújul a panasz a tápintézetnek jelenlegi elhelyezése ellen, amely
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egyébként sem felel meg sem a hygienia, sem a czélszerüség követelmé
nyeinek. Összes helyiségei pinczehelyiségek, azonkívül szükek is, nedvesek is 
s egyáltalában nem elégségesek. A tápintézetnek a liczeum épületéből kihelye
zése legczélszerübben egy megfelelő internátus építésével kapcsolatban történ
hetnék. Napjainkban a szülők is nagyon kedvelik az internátusokat, nagy 
megnyugvásukra szolgál, ha gyermekeiket jó helyen, gondos felügyelet alatt 
tudhatják. Maga a közoktatási kormány is szívesen támogatja az internátusok 
építését. Óhajtandó volna a liczeummal kapcsolatban is ily internátus felállí
tása s erre a minisztériumtól megfelelő segélyt kérhetnénk és remélhetnénk. 
Mivel azonban magának a liczeumnak épülete sem felel meg rendeltetésének, 
mert helyiségei szétszórtak, szükek s nem is elégségesek, úgy, hogy például 
párhuzamos osztálynak csak egynek felállítása is lehetetlen volna, azért ma
gának a liczeumnak számára is uj épületet kellene emelni. Ezt az igy meg
épült intézetet kellene azután internátussal összekapcsolni.

A főiskolai nagybizottság a liczeum számára egy uj, és pedig internátus
sal kapcsolatos épületnek emelését szükségesnek tartja és felkéri az egyház
kerületi elnökséget, hogy terjeszszen fel folyamodást a magas közoktatásügyi 
kormányhoz megfelelő építési államsegélyért, megbízván a liczeumi igazgatót 
és az egyházkerületi főszámvevőt a kellően indokolt kérvény elkészítésével, 
illetve a szükséges adatok összeállításával.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak ezen 
intézkedését helyesli s ahhoz mindenben hozzájárul.

7 0 -  Az 1911. évi augusztus hó 8-án Szombathelyen tartott főiskolai 
nagybizottsági ülés jegyzőkönyve 2. pontjában a hitoktatóknak fáradozásaikért 
igaz elismerését nyilvánítva vette tudomásul a nagybizottsági jegyzőnek a 
más felekezetű, illetve állami középfokú iskolákban végzett hitoktatásról a 
beküldött hitoktatói, illetve vizsgálati jelentések alapján összefoglalt jelentését. 
E szerint összesen 37 középfokú iskolában teljesítettek a lefolyt tanévben 
egyházunk részéről hitoktatást, illetve küldtek be az év végén megtartott 
vizsgálatról jelentést. E 37 tanintézet között van 14 főgimnázium, illetve 
gimnázium és pedig: 3 állami, u. m. a zalaegerszegi, szentgotthárdi és szek
szárdi, 7 róm. kath. : a pécsi, nagykanizsai, kőszegi, keszthelyi, győri, vesz
prémi és szombathelyi; 3 ref. : a pápai, csurgói és gyönki és 1 magánintézet: 
a soproni Láhne-féle főgimnázium ; van továbbá 4 állami főreáliskola, illetve 
reáliskola : a győri, soproni, pécsi és sümegi, 5 felső kereskedelmi iskola, és 
pedig : 2 állami : a soproni és zalaegerszegi és 3 községi : a győri, pécsi és 
szombathelyi ; van 3 tanítóképző-intézet és pedig 2 állami : a pápai és csurgói 
és 1 róm. kath.: a pécsi; 3 tanitónőképző-intézet, éspedig 1 állami: agyőri,
1 ref.: a pápai és 1 róm. kath.: a veszprémi; van 4 felsőbb leányiskola, és 
pedig 3 állami : a soproni, győri és a soproni cs. és kir. katonatiszti leány- 
nevelő-intézet és 1 róm. kath. : a pécsi ; továbbá 1 m. kir. honvéd főreál
iskola : a soproni, 1 cs. és kir. katonai főreáliskola : a kismartoni, 1 magy.
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kir. honvédhadapród-iskola : a pécsi és 1 cs. és kir. katonai alreáliskola : a 
kőszegi.

Ámbár most már nyomtatott blanketták vannak, melyeken legelöl alá
húzott sorban olvasható, hogy minden egyes intézetről külön jelentés állí
tandó ki, mégis akadnak jelentések, melyek két, sőt több intézetet egybe
foglalnak s van több olyan jelentés is, melyen az intézet igazgatóságának 
aláírása hiányzik, sőt egy olyan is, — a gyönki — melyet ez évben is, mint 
az előzőkben, csak a hitoktató maga irt alá.

A felsorolt 37 intézetben 22 lelkész és 1 tanító végezte a hitoktatást és 
pedig 20 helybeli, 3 más községbeli. Összesen 662 tanuló részesült vallás- 
oktatásban és pedig 76 csoportban 125 heti órákan. Vizsgálatot összesen 
619-en tettek. A vizsgálatlanul maradt 42 tanuló katonai iskolák növendéke, 
mely iskolákban hadügyminiszteri rendelet értelmében egyáltalában nem tar
tanak vizsgálatot. A tanulók között vallásra nézve volt 608 evang., 44 ref., 
4 unitárius és 1 görögkeleti. Konfirmáltattak 61-en. Tanképesitő vizsgálatot 
tett a vallástanból 7 tanitóképző-intézeti és 3 tanitónőképző-intézeti növendék, 
mind kitűnő eredménynyel. Az előbbiek közül négyen : Héricz Jenő, Molnár 
Béla, Müller János és Píendesack János a csurgói, hárman : Bögöthy Károly, 
Endler Jenő, Zsiray József a pápai állami tanítóképzőben, az utóbbiak : Kiss 
Vilma, Nagy Ilona, Vidonyi Anna a győri áll. tanitónőképzőben nyertek képe
sítést. Az előbbiek mind a heten a kántorképesitést is megszerezték. A tanítás 
a legtöbb helyen összevont osztályokban, de a kellő heti óraszámban s min
denütt engedélyezett tankönyvek alapján történt. Az általános eredmény a 
jelentések szerint nagyon jó.

Az egyházker. közgyűlés a hitoktatóknak fáradozásaikért meleg 
elismerését nyilvánítván, a jelentést tudomásul veszi.

8 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium 75065. sz. rendeletében kérdést intéz az iránt, vájjon a 
kőszegi felsőbb leányiskolánál rendszeresített zenetanitónői állás természetbeni 
lakással van-e összekötve, illetve az ezen álláson alkalmazott Freyler Emma 
tanítónő természetbeni lakást élvez-e, avagy lakáspénzt s ez utóbbi esetben 
mekkora összegben ?

A főiskolai nagybizottság felkéri püspök urat a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnál annak bejelentésére, hogy Freyler Emma zenetanitónő nem 
természetbeni lakást, hanem 600 K lakbér és eltartási dij egyenértéket élvez. 
Egyúttal felkéri a püspök urat annak bejelentésére is, hogy ugyanezen címen 
ugyanekkora összeget élveznek azon tanítónők mind, akik az intézetben ez 
idő szerint nem bennlakók.

Tudomásul szolgál.
8 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a múlt évi egyetemes 

gyűlés jegyzőkönyvének 76. pontjában elvben általánosságban elfogadván a 
tanügyi bizottság azon javaslatát, mely szerint egyetemes tanügyi előadó állást 
óhajt szervezni, „megbízta a tanügyi bizottságot, hogy az egyetemes tanügyi
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előadói állás hatáskörét és munkakörét az egyházi alkotmány keretei között, 
a fennálló tanügyi, közigazgatási jogkörök sérelme nélkül szabályrendeleti 
tervezetben körvonalozza ; továbbá utasította, hogy ezen tervezetet tárgyalás 
végett az egyházkerületekhez közvetlenül áttegye és azután a kerületek véle
ményének tekintetbe vételével végleges szövegezésben megállapítandó javasla
tot az ez évi egyetemes gyűlésnek bemutassa“ . A tanügyi bizottság megbíza
tásának megfelelvén, a Szabályrendelet tervezetét elkészítette s tárgyalás végett 
a dunántúli egyházkerülethez is áttette. Püspök ur a javaslatot véleményadás 
végett a egyházker. főiskolai nagybizottsághoz utalta.

A főiskolai nagybizottság a Szabályrendelet-tervezetet általánosságban 
sem tartja elfogadhatónak. A tervezet ugyanis az egyetemes tanügyi bizottság
nak jóformán egész hatáskörét az egyetemes tanügyi előadóra, tehát egy 
emberre, illetve külön hivatalra ruházza úgy, hogy emellett az egyetemes tan
ügyi bizottság szinte feleslegessé, üres formává válik, ami alig egyeztethető 
össze az Egyházi alkotmány 188. §-ával s mint erősen czentralizáló törekvés 
idegen egyházunknak szellemétől is. De nem tartja elfogadhatónak a főiskolai 
nagybizottság a tervezetet azért sem, mert nem akadhat olyan egy ember, aki 
az egyet, tanügyi előadó hatáskörébe utalt s a tervezetben tizenhárom pontba 
összefoglalt teendőket — még segédszemélyzettel is — szakszerüleg el tudja 
látni, — aki egyformán jártas, illetve szakember legyen az evang. ovodák, 
elemi, polgári, felsőbb leányiskolák, tanító- és tanítóképzők, középiskolák s 
ev. jogakadémiák, illetve főiskolák ügyeiben s a vallásoktatásnak is szinte 
mindezen iskolákra vonatkozó kérdéseiben s egymaga végezze mindazt, — 
igaz, hogy szükebb körben — amit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
összes osztályai végeznek. — Nem érthet egyet a főiskolai nagybizottság a 
tervezettel azért sem, mert az igy szervezendő egyetemes tanügyi előadói 
állás, — mely legalább is a kir. tankerületi főigazgatók állásával volna egy 
vonalba állítható — fizetés, nyugdíj stb. czimen oly összegbe kerülne, mely 
tetemesen megterhelné a növekvő szükségletekkel amúgy is folyton küzdő 
egyházunkat s a külömben is nagy közigazgatási kiadásokat még jobban 
növelné annál is inkább, mert elmaradhatatlan következése lenne hasonló 
állások szervezése az egyházkerületekben is.

Mindezeknél fogva a főiskolai nagybizottság nem tartja szükségesnek, 
hogy a 10. §-ból álló tervezet egyes pontjaival külön-külön részletesen foglal
kozzék, jóllehet a részletek is nyújtanak alkalmat alapos kifogásokra. — Az 
egyetemes tanügyi előadói állás ilyen szervezésénél sokkal megfelelőbb és 
czélra vezetőbb volna magának az egyetemes tanügyi bizottságnak olyan 
összeállítása, hogy abban a taniigy minden ágának legyen egy-két szak
képviselője, akiknek az egyes szakjukba vágó kérdések referálás, vagy javas
lattétel végett kioszthatók volnának. Ily módon minden tanügyi kérdés meg
találná ott a maga hivatott képviselőjét, a munkamegosztás megkönnyítené a 
munka végzését s a bizottság jegyzője pedig lenne továbbra is magának az 
egyetemes tanügyi bizottságnak előadója.



Az egyházkerületi közgyűlés a% főiskolai nagybizottság fenti 
javaslatát mindenben elfogadván, az egyetemes tanügyi előadói állás 
szervezését czélravezetőnek nem tartja s az annak hatásköréről 
szóló Szabályrendelet tervezethez általánosságban sem járulhat 
hozzá.

S í i -  Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint a tolna-baranya-somogyi 
ev. egyházmegye Szekszárdon 1911 julius 11-én tartott közgyűlésének jegyző- 
könyvi kivonata kapcsán felterjeszti a bonyhádi ev. főgimnázium 40000 K 
fenntartási államsegélye tárgyában a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megbízottja s az egyházmegye iskolai nagybizottságának kiküldöttei közt 
megkötött szerződés két példányát oly czélbÓI, hogy az egyházkerületi köz
gyűlés e szerződéshez hozzájárulva egy példányt az egyetemes közgyűléshez 
terjeszszen fel jóváhagyás végett.-

Az egyházkerületi közgyűlés, az egyházkerületi főiskolai nagy
bizottság javaslata értelmében, a bonyhádi főgimnázium uj szerző
dését, mely az intézetet a nyugodt, biztos fejlődés útjára juttatja, 
örömmel üdvözli s ahhoz hozzájárul. Felhívja azonban a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegyét, mint a bonyhádi főgimnázium 
fenntartóságát, hogy 1917. évig, a felszabaduló tételek felhasználá
sával találja meg a módot, hogy úgy az egyházkerület 1260 K, 
valamint az egyházmegye 900 K évi járuléka kikapcsoltassék a 
költségvetésből.

8 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint olvastatott a tolna- 
baranya-somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye Szekszárdon 1911. évi julius 
hó 11., 12-én tartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv kivonata, mely szerint 
az egyházmegyei közgyűlés „tekintettel Gyalog István bonyhádi ev. főgimn. 
igazgatónak bokros és elévülhetetlen érdemeire, melyeket az intézetnek főgim
náziummá fejlesztése, Bonyhád és vidéke áldozatkészségének felébresztése, az 
intézet eddigi bölcs, gondos s lelkiismeretes vezetése által magának szerzett, 
lelkes örömmel s igaz szeretettel járul Horváth Sándor főesperesnek az egyház- 
megyei iskolai nagybizottság s a tanári kar által nagy lelkesedéssel elfogadott 
azon indítványához, hogy Gyalog István bonyhádi főgimn. igazgató ezen 
minőségében, illetve állásában véglegesittessék. Megkeresi tehát az egyházker. 
közgyűlést az iránt, adja meg beleegyezését, hogy a főgimnázium s az egyház 
e fáradhatatlan munkása ily módon az elismerés jutalmát megkapja“ .

Az egyházkerületi főiskolai nagybizottságnak ez ügyben előterjesztett s 
az egyházker. közgyűlés által egészében elfogadott határozati javaslata értel
mében

az egyházkerületi közgyűlés teljes tudatában van ugyan an
nak, hogy az ez idő szerint érvényben levő evang. gimnáziumi 
Rendtartás 6. §-a az igazgatónak csak hat évről hat évre való 
választatásáról szól és nem véglegesítésről, de tekintettel arra, 
hogy e Rendtartás életbeléptetésének ideje: 1903 óta a vallás- és
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közoktatásügyi miniszternek 1906. évi 95333. sz. rendelete s az 
ezzel a felekezeti iskolák igazgatói s tanárai részére adott személyi 
pótlék, illetve fizetéskiegészités jelentékenyen megváltozott uj hely
zetet teremtett; tekintettel továbbá arra, hogy e miniszteri intézke
dés következtében a felekezeti intézetek igazgatói jelentékeny rövid
séget szenvednek azért, mert igazgatói fizetésük mint időről-időre 
választott és nem véglegesített igazgatóknak nyugdijukba be nem 
számittatik, holott nemcsak az idézett miniszteri rendelet, hanem 
az Egyh. Alkotmány 195. §-a is követeli a tanerők díjazásának 
a megfelelő állami tanerőkével egyenlővé tételét ; tekintettel arra is, 
hogy az újabb s az egyetemes közgyűlés által is jóváhagyott 
államsegély! szerződések jóformán mindegyike megengedi az igazgató 
véglegesítését és a Rendtartásban szem előtt tartott összes érdekek 

• is teljesen megóvhatok, ha ez a véglegesítés az igazgatói szolgálat
későbbi éveiben — mint ez esetben is 22 évi igazgatói működés 
után — történik ; tekintettel végül arra, hogy a jelen esetben 
Gyalog István bonyhádi főgimn. igazgatónak véglegesítésével egy 
nagyon buzgó, intézetének vezetése, fejlesztése érdekében semmi 
fáradságot nem ismerő és nagy sikereket elért férfiúnak igaz 
érdemei nyernének erkölcsi és — igazgatói fizetésének nyugdijába 
való beszámításával — némi anyagi elismerést : az egyházkerületi 
közgyűlés a tolna-baranya-somogyi egyházmegye indítványához 
hozzájárulva pártolólag terjeszti azt az egyetemes tanügyi bizott
ság, illetve egyet, közgyűlés elé, bizton remélvén, hogy ennek 
bölcsesége meg fogja találni az utat és módot a kérdésnek kedvező 
megoldására.

« 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint, Papp József képezdei 
igazgató, mint erre felkért előadó jelentése alapján tárgyaltatott az egyetemes 
tanügyi bizottság által a vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi 30000. szám 
alatt kelt rendeletével kiadott tanitóképesitő vizsgálati szabályzat alapján készí
tett „A magyarországi ág. hitv. evang. egyház tanítóképző intézeteinek képesítő 
vizsgálati szabályzata“ czimü javaslat, melynek előadó általánosságban való 
elfogadását, a részletekben azonban a következő módosítások eszközlését 
ajánlja :

1. A 3. §. második kikezdésében „az intézet főhatósága“ helyett „az 
intézet közvetlen főhatósága“ teendő.

2. A 9. §. első kikezdése az állami szabályzattal egyezően akként módo
sítandó, hogy a vizsgadijak legyenek megállapítva. Tehát igy : „A magán 
osztályvizsgálat dija osztályonként 40 K, a középiskola 8 osztályát végzett 
jelöltek osztályképesitő vizsgálataié 40 K, az ismétlő vizsgálatoké mind a két 
esetben 40 korona. A javitóvizsgálat díjtalan. — Az utolsó kikezdésben ez a 
stiláris módosítás eszközlendő : . . . „anyakönyvbe is be kell vezetni“, e helyett 
„venni“ .
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3. A 11. §. első kikezdése igy módosítandó: „Az osztály és befejező 
képesítő vizsgálati bizottságot az egyházkerület elnöksége (esetleg maga a 
püspök vagy megbízott helyettese) és a tanitóképző-intézet tanári testületé 
alkotja“ .

4. A 16. §. második kikezdésébe, a miniszteri szabályzat szerint fel
veendő : . .  . „az Írásbeli vizsgálat jegyzőkönyvével és esetleg felmerülő észre
vételeivel együtt“ .

5. A 22. §. második kikezdésében ez a stiláris módosítás eszközlendő : 
„az elnökség alakítja meg“ e helyett „alapítja“ .

6. A 25. §. utolsó pontja a miniszteri szabályzatnak megfelelően igy 
módosítandó: „Ezért a vizsgálatért 20 K dij fizetendő; a rendes tanulók 
ezen vizsgálata díjmentes“ .

7. A 27. §. negyedik kikezdésében „bibliai magyarázat“ helyett „biblia
magyarázat“ Írandó.

8. A 30. §-nál a tanítói oklevél fejezeténél értelemzavaró sajtóhiba van, 
a szedésből úgy látszik egy sor kiesett, betoldandó tehát a „vármegyében“ 
szó után : „született, a tanitóképző-intézet valamennyi évfolyamát — — —
-------------tanítóképző intézetében“ stb. — Ugyanott a tárgyak felsorolásánál
„testtan és lélektani“ helyett „testtani és lélektani“ . . . „Német nyelvből, Tót 
nyelvből“ két szóba Írandók.

9. A 32. §. a) első sorban „énekdallam“ egyszóba Írandó.
A c) után d) alatt felveendő : „A kántorképesitő vizsgálat a rendes jelöl

teknek díjtalan, a magántanulók dija 20 korona. Ismétlő vizsgálatért külön 
teljes dij jár. A javító vizsgálat díjtalan.

Ugyanott a kántori bizonyítvány mintánál „a püspöki hivatal által meg
bízott szakértő“ jelzésű aláírás kihagyandó, „a vizsgáló bizottság tagjai“ 
gyűjtőfogalom alá az is oda értendő, ha egyáltalán ilyenre szükség van.

10. A 33. §. törlendő s helyébe ez illesztendő : „A képesítő vizsgálatra 
jelentkező rendçs tanulók 20 K, a magántanulók 40 korona dijat fizetnek. Az 
oklevél, valamint a kántori bizonyítvány dija 2—2 korona. Ismétlő vizsgá
latért külön teljes dij jár. Az oklevelek és a kántori bizonyítványok kiállítá
sáért járó dijak az igazgatót illetik.

11. A 34. §-ban a IV. évfolyamnál e szó elé „gyakorlati“ az „a“ névelő 
beszúrandó. — A vizsgálati terminusok — habár azok irányitó tájékozásul 
vannak felvéve — ekkép igazitandók : 3— 14, 15, 16— 17, 18— 19, 22—25, 
26. A III. osztály vizsgálata után, 20-ikára közbe helyezendő : „A gyakorló 
iskola évzáró ünnepélye“ .

A főiskolai nagybizottság Papp József tanitóképző-intézeti igazgató javas
latát egész terjedelmében elfogadta.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság hatá
rozata alapján, az egyetemes tanügyi bizottság által készített tanitó- 
képesitő vizsgálati szabályzatot általánosságban elfogadja, annak

4
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egyes részeiben azonban az előadó által 1 — 11. pont alatt felsorolt 
módosítások eszközlését határozza.

S 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint tárgyaltatott Papp Jó
zsef tanitóképző-intézeti igazgatónak a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 78000/1911. sz. rendeletével kiadott uj tanitóképző-intézeti tantervre, 
mely az 1909. évben 46447. sz. alatt kelt „Szabályzat“ 7. §-a értelmében 
soproni tanítóképzőnkre mint államsegélyt élvezőre szintén kötelező — vonat
kozó véleményes jelentése. Soproni tanítóképzőnk, már a régi tanterv szerint 
is hátralékban volt egyik-másik tárgynál ; igen sok órát óraadókkal kellett 
ellátni. Már a múlt évi s ezidei igazgatói jelentés felhívta a figyelmet arra, 
hogy intézetünknéli nemcsak önálló vallástanári állást, hanem a mennyiség- 
tan és rajzszakra is egy tanári állást kell szerveznünk, ha az állami, sőt az 
eperjesi és szarvasi ev. tanítóképzőktől elmaradni nem akarunk. Az uj tanterv 
szerint ismét óraszaporulat van és pedig a neveléstudománynál 1, a mennyi
ségtannál 2, a természettudományi tárgyaknál 4 ; a kézügyességnél 4. Az uj 
állások szervezése tehát még sürgetőbbé vált. — Az igazgató javasolja, hogy 
addig is, mig a végleges megoldás elől ki nem térhetünk, az 1911/12. tan
évben átmenetileg a következő óratöbblettel folyjék a tanítás :

a) A nevelés és oktatástan a III. osztályban heti 2 óra helyett 3 órában, 
melyben az összes tárgyak módszerén kivid a népoktatásügy szervezete is 
tárgyalandó.

b) Az I. osztályban a természetrajz heti 2 óra helyett heti 3 órában.
c) A rajzolás a III.— IV. osztályban heti 1 — 1 óra helyett, heti 2—2 

órában.
d) A kézügyességi oktatás mind a négy osztályra kiterjesztendő, egye

lőre csak heti 1 — 1 órában, vagyis a IV. oszt. egyik órája elmarad s a 
helyett csak az I. osztály nyer egy órát. Itt tehát óratöbblet nincs.

Az összes óratöbblet e szerint heti 4 óra. — A főiskolai nagybizott
ság az igazgató javaslatait egész terjedelmében elfogadta, a heti négy óra
többlet költségeit megszavazta, a részletes elintézést a főiskolai kisbizott- 
ságra bizva.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint Papp József tanitóképző- 

intézeti igazgató jelenti, hogy a főiskolai nagybizottság f. évi junius 21-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvi pontja értelmében a tanítóképző-intézet szomszéd
ságában levő gyermekkerti épületnek a gyakorló-iskola részére való kibérelése 
megtörtént s bemutatja az illetékes megbízottak által aláirt bérleti szerződést 
jóváhagyás végett.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
8 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint olvastatott Kőszeg szab. 

kir. város képviselőtestülete 1911 julius hó 22-én tartott rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint Kőszeg szab. kir. város képviselőtestülete 
a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek azon elhatározását, hogy a felsőbb
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leányiskolát Kőszegen állította fel, örömmel fogadta. Ezen intézet Kőszeg 
egyik előkelő közintézménye lévén, annak közönsége rokonszenvvel látja 
további fejlődését. Kijelenti a város képviselőtestülete, hogy amennyiben a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület az intézetet tetemesen kibővíti, a kibővítés 
arányában hathatósan támogatni és a támogatást társadalmi utón is előmoz
dítani kész. Megkéri Vasvármegye főispánját, a püspök és kerületi felügyelő 
ur Öméltóságát, hogy a város ezen törekvését pártolólag támogatni méltóztas- 
sanak. A főiskolai nagybizottság Kőszeg szab. kir. város képviselőtestületének 
ezen határozatát örömmel és elismeréssel vette tudomásul.

Az egyházkerületi közgyűlés Kőszeg szab. kir. város kép
viselőtestületének ezen határozatát, mint intézetünk iránt tanúsított 
jóakaratának újabb jelét, örömmel s elismeréssel fogadja.

Jegyzetté :

Madár Mátyás
egyliázker. e. aljegyző.

8 8 -  Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1911. évi julius 
hó 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint ez ülésen a főtisztelendő 
püspök ur és az egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságáik is résztvettek. A 
jegyzőkönyv 1. pontja szerint az elnök jelenti, hogy az egyházkerületi szabály- 
rendeletnek megfelelően időnként megbízott egy-egy pénzügyi bizottsági tagot, 
hogy az egyházkerületi pénztár heti rovancsolását ellenőrizzék s ezen pénz
ügyi bizottsági tagok a bemutatott jelentések szerint az összes tételek meg
vizsgálása s az eredeti mellékletekkel való összehasonlítása után egyezően 
állapították meg, hogy a pénzkezelést a legnagyobb rendben találták.

Tudomásul szolgál.
8 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint az elnök bemutatja a 

pénzügyi bizottság és bold, emlékű Simunyák Antal ur hagyományosainak
1910. évi deczember hó 3-án tartott együttes üléséről felvett jegyzőkönyvet, 
mely szerint

a) a Simunyák Antal-féle végrendeletet megtámadó oldalági örökösök
részéről nem kötelező alakban tett egyezségi ajánlatot beható tanácskozás után 
nem fogadtuk el *

b) a sikfösí fiókegyháznak a református gyülekezet részéről követelt 
megadóztatása tárgyában arra való tekintettel, hogy a nagygeresdi egyezség a 
bevezető részének utolsó pontja értelmében csak azon esetre szabályozza a 
jogviszonyokat, ha azok az illető helyen az eddigi rendes gyakorlattal nem 
ellenkeznek, felkértük a tolna-baranya-somogyi egyházmegyét, állapítsa meg 
az eddigi rendes gyakorlatot, hozzon határozatot s azt terjeszsze föl püspök 
úrhoz.

Tudomásul szolgál.
4*
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O O . Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint az elnök bemutatja a 
pénzügyi bizottság 1910. évi deczember hó 21-én tartott üléséről felvett jegyző
könyvet, melynek 1. pontja szerint dr. Schreiner Kálmán pénzügyi bizottsági 
és gyámoldai igazgatósági jegyző megköszönve a belé helyezett bizalmat, 
másoldalu nagy elfoglaltságára való tekintettel jegyzői tisztéről, majd bizott
sági tagságáról is lemondott, hogy az uj jegyző a bizottság tagjának is meg- 
választathassék, kérésére azonban az egyházkerületi közgyűlés intézkedéséig a 
jegyzői munkákat továbbra is ellátta. A pénzügyi bizottság dr. Schreiner Kálmán 
jegyzőnek eddig tanúsított fáradozásáért köszönetét mondva, helyébe dr. Brunner 
Emil ügyvédet ajánlja.

Az egyházkerületi közgyűlés dr. Schreiner Kálmán ügyvédnek 
a pénzügyi bizottsági és gyámoldai igazgatósági jegyzői tisztéről 
való lemondását, hálás köszönetének nyilvánítása mellett, elfogadja 
s helyébe dr. Brunner Emil ügyvédet választja meg. 

í>1. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
Sántha Károly sárszentlőrinczi lelkész azzal a kérelemmel fordult az egyház
kerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy az 1909. évi egyházkerületi jegyzőkönyv
188. pontjának 1. pontjában az 1909/10. évre megszavazott, de akkor igénybe 
nem vett 400 korona segédlelkésztartási segély most, amikor segédlelkészének 
eltartásáról gondoskodnia kell, neki kiutalványoztassék. Egyúttal kéri, hogy a 
segédlelkész részére a főtisztelendő püspök ur által biztosított évi 600 koro
nának 1910 deczember 14-ig számított 150 koronás, illetőleg 1911 május
1-ig számított 375 koronás részlete is az egyházkerületi pénztárból kiutalvá
nyoztassék.

A pénzügyi bizottság az idézett egyházkerületi közgyűlési határozatra 
való tekintettel és a jövő évi egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának 
reményében a kérelemnek első felét teljesítette és a folyamodó részére a 
segédlelkész eltartásának költségei czimén az 1909 szeptember 1-től 1911 
május 1-ig terjedő időre 300 koronát szavazott meg az 1911. évi egyház
kerületi államsegély terhére. Ellenben a kérelemnek a segédlelkész fizetésére 
vonatkozó részét már azért sem teljesíthette, mivel az a püspök urnák 1910 
november 28-án 6827. sz. a. kelt leirata értelmében a kérelmezett segédlelkészi 
kongrua-segélyből fog folyósittatni.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen intéz
kedését jóváhagyólag tudomásul veszi.
Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 

püspök ur véleményezés végett az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz tette 
át Raffay Sándornak, az „Evangélikus Lap“ felelős szerkesztőjének azt a 
kérelmét, hogy az egyházkerület a rendelkezésére álló, irodalmi czélokra 
szolgáló összegből szegény egyházak vagy lelkészek részére 20—25 példányt 
rendeljen, minek fejében a lap a fontosabb körleveleket egészben vagy rész
ben közzétenné.

A pénzügyi bizottság javaslata alapján az egyházkerületi köz-
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gyűlés a kérelem teljesítését nemcsak az ily irodalmi ezélokra fel
használható forrás hiánya miatt nem teljesítheti, hanem azért sem, 
mivel az ez után megjelenő uj egyházi lap ily módon való hiva
talos pártolása a meglevőnek hasonló kérésre nyújtana alkalmat. 
Ha az egyházkerületnek sikerül majd számos égető szükségletének 
kielégítése mellett ezen czélra is fedezetet találnia, bizonyára nem 
fog elzárkózni akár mindkét egyházi lapunknak támogatásától.

Egyúttal felkéri az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi 
elnökséget, kegyeskedjék oda hatni, hogy a „Központi protestáns 
sajtóiroda“ költségeihez való hozzájárulás kötelezettsége alól az 
egyházkerület legalább az 1912. év január hó 1-től kezdődőleg 
feloldassék.

9 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 196. pontjában foglalt 
határozattal Miszla leányegyházközség későn érkezett segélykérvényét alkal
mas fedezeti forrás keresése végett az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak 
adta ki.

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy a 
leányegyházközség a tankötelesek csekély száma miatt (13 ev., 
1 ref.) most sem kérheti a tanító részére az állami fizetéskiegé- 
szitést és mivel a hitoktatással, igehirdetéssel és lelki gondozással 
is megbízott, valamint a keresztelési és temetési szertartások végzé
sére felhatalmazott tanítói hivatal fenntartását szükségesnek véli, 
jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a pénzügyi bizottság a kért 
300 korona segélyt az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóvá
hagyásának reményében az 1911. évi államsegély terhére meg
szavazta ugyan, de egyben kijelenti, hogy jövőre csakis oly kér
vényt vesz figyelembe, amely az 1909. évi egyházkerületi jegyző
könyv 172. pontjában részletezett feltételeknek mindenben pontosan 
megfelel.

0 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az egyházkerületi evangéliomi egyesület jegyzője, Kapi Béla lelkész, az egye
sületi közgyűlés határozata értelmében azzal a kérelemmel fordult az egyház
kerületi közgyűléshez, hogy a megindított vallásos szellemű néplap költségeihez 
ez évben 1000 korona segélylyel járuljon.

Mivel az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv
230. pontjában foglalt határozattal már kimondotta, hogy az uj 
néplap „alapításánál felmerülhető koczkázatért 300 korona erejéig 
a maga részéről is felelősséget vállal“ és ezt a jövő évi egyház
kerületi államsegély terhére eső összeget Kapi Béla, mint szerkesztő 
már fel is vette : az egyházkerületi közgyűlés a kérvényt elintézett- 
nek tekinti.
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0£> . Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint számvevő előterjesztette 
néhai Záborszky Sámuel volt bakonyszentlászlói tanító özvegyének kérvényét, ( 
melyben hivatkozva arra, hogy most 84 éves korában egészen egyedül van, 
dolgozni nem tud, még dajkaságra sem alkalmazhatják, amivel eddig másfél 
évtizeden át fenntartotta magát s igy leírhatatlan nyomorban van ; néhány 
korona segélyt, illetve könyöradományt kér, mire a pénzügyi bizottság az 
egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében 100 koronát ado
mányozott folyamodónak.

Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a pénzügyi bizottság 
azon intézkedését, hogy özv. Záborszky Sámuelné bakonyszent
lászlói lakosnak az 1911. évi államsegély terhére egyszersminden- 
korra szóló adományul 100 koronát (Egyszáz koronát) megszavazott.

« 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint elnök előterjeszti az 
egyházkerületi főiskolai kisbizottság f. évi deczember hó 12-én tartott üléséről 
felvett jegyzőkönyv 4. pontját, melyben a főiskolai kisbizottság felkéri az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság elnökét, hogy a liczeumi fizikai szertár szá
mára néhány nagyobb összegbe kerülő s a tanítás czéljára nélkülözhetetlen 
eszköznek beszerzésére a fizikai szertár évi járulékaiból évi részletekben 
visszafizetendő 1200 korona kölcsönt folyósítson az alapitv. pénztárból.

Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénz
ügyi bizottság tekintettel arra, hogy ez évben a liczeumi pénztár 
jelentékeny felesleggel záródik, amely felesleg az ez évben befolyt
50.000 K beruházási államsegélyből származik : a szükséges fizikai 
eszközök beszerzésére kívánt 1200 K-t nem mint kölcsönt, hanem 
mint folyó kiadást a főgimnáziumi pénztárból utalta ki, s ezen 
összegnek még a folyó évben való felvételére Gecsányi Gusztáv 
liczeumi igazgatót felhatalmazta.

0 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint elnök bemutatja a pénz
ügyi bizottság 1911. évi február hó 8-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, 
melynek 3. pontja szerint Bancsó Antal énekügyi bizottsági elnök előadja, 
hogy egyházkerületünk a múlt évi közgyűlése jegyzőkönyvének 178. pontja 
szerint elrendelte az új énekes könyv kiadását, oly módon, hogy annak szer
kesztését és sajtó alá rendezését a próbafüzetek alapján az énekügyi bizott
ságra bizta, a könyvnyomtatóval kötendő szerződésre pedig a pénzügyi bizott
ságot és az egyházkerületi elnökséget hatalmazta fel.

Az énekügyi bizottság a szerkesztés és sajtó alá rendezés munkájával 
készen van s óhajtása és terve az, hogy az uj énekes könyv a húsvéti ünne
pekre megjelenjék.

A kiadás ügyét az énekügyi bizottság annyiban szinte előkészítette, hogy 
ajánlatokat szerzett be a soproni Romwalter Alfréd és a budapesti Hornyánszky 
Viktor czégtől.

A pénzügyi bizottság a bemutatott, illetve részletesen ismertetett, s a
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jegyzőkönyvhöz csatolt ajánlatok közül a Hornyánszky Viktor czég ajánlatát 
fogadta el többrendbeli kikötésekkel.

A kiadó ezen újabb feltételeket elfogadta, a szerződést az egyházkerületi 
elnökség az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásától függő jog
hatállyal aláírta.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 
Hornyánszky Viktor czéggel kötött szerződést jóváhagyja.

0 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint tárgyaltatott a kőszegi 
leányiskola 1911. évi költségvetése, melyet a pénzügyi bizottság jóváhagyott 
és miheztartás végett a leányiskolái igazgatóságnak kiadott. A költségvetés 
szerint a szükséglet 78.72432 K, a fedezet 50.878— K, úgy hogy a hiány 
27.846-32 K-nak Ígérkezik. Ebből azonban lejár a költségvetésbe még fel nem 
vett, de az 1910. évi egyetemes közgyűlés által már megszavazott (jkv. 122. 
pont 14. tétel) 3000 korona közalapsegély, valamint apasztani fogja a hiányt 
a fenntartási alapítványok körülbelül 700 koronányi jövedelme, a Gusztáv 
Adolf egyesülettől és máshonnan várható segélyek és adományok, úgyszintén 
a számadás beterjesztésekor mutatkozó évvégi maradvány.

Tudomásul szolgál.
0 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy a főiskolai kisbizottság 1910. évi deczember hó 12-én tartott, ülése a 
jegyzőkönyv 9. pontjával a legmelegebb ajánlással terjesztette fel püspök úrhoz 
az egyházkerületi soproni tanintézetek tanári testületéinek azon folyamodását, 
melyben arra való tekintettel, hogy az országos ág. liitv. ev. tanáregyesület ez 
évi vándorgyűlését Sopronban tartja és hogy ezen nagygyűlés rendezése 
költséggel jár, az egyházkerületnek mint fenntartó hatóságnak anyagi és 
erkölcsi támogatását kéri. Püspök ur a kérvényt javaslattétel végett az egyház
kerületi pénzügyi bizottsághoz tette át.

Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a pénzügyi bizottság 
azon határozatát, melynél fogva az 1911. évi egyházkerületi állam
segély terhére 400 koronát kiutalványozott az egyházkerületi köz
gyűlést megelőzően tartott ev. tanáregyesületi nagygyűlés czéljaira.

IO O . Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy püspök ur 1910. évi február hó 1-én 950. sz. a. kelt leiratában hatá
rozati javaslatot kiván az egyházkerületi pénzügyi bizottságtól az iránt, hogy 
mennyit ád az egyházkerület a szekszárdi lelkészfizetéshez és mennyit várhat 
a lelkész hitoktatási dij czimén az egyházmegyétől.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján az 1909. és 1910. évi egyházkerületi közgyűlési jegyző
könyvek vonatkozó pontjai értelmében megállapítja, hogy az egyház- 
kerület Szekszárdnak az egyházkerületi államsegély terhére évenként 
580 koronát szavazott meg fenntartási segély czimén. Ezen összeget 
a közgyűlés az államsegély felosztásában mindaddig hajlandó fel
venni, mig azt az egyházközség anyagi megerősödése nélkülözhetővé
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teszi. E megerősödésre annál inkább lehet kilátás, mivel a lelkész
nek az egyházközség részéről a kongruális felszámítás szerint 
800 korona készpénzfizetése lévén, ez összegből az egyházkerületi 
segély számításba vétele mellett csakis 220 korona esik magukra 
a hívekre.

Hitoktatási dij czimén a szekszárdi lelkész a múlt két eszten
dőben évi 450 korona segélyben részesült. Hogy ezentúl mennyit 
várhat, erre nézve az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 97. pontja 
értelmében a viszonyokat jobban ismerő tolna-somogy-baranyai 
egyházmegyei számvevőszék van hivatva javaslatot tenni. Ezen a 
számvevőszék által megszavazandó hitoktatói dijat közvetlenül az 
egyházmegye folyósítja. Ellenben az egyházkerületi pénztár 1911 
január 1-től fogva a szekszárdi lelkész nyugtáit csak az évi 
580 korona erejéig fogadhatja el.

l O l .  Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint elnök bemutatja a 
pénzügyi bizottság 1911. évi május hó 11-én tartott üléséről felvett jegyző
könyvet, melynek 1. pontja szerint a múlt évi egyházkerületi közgyűlés a 
jegyzőkönyv 95. pontjában foglalt határozattal a soproni főiskola tanárainak 
lakáspénzét ideiglenesen- rendezvén, felhatalmazta az egyházker. pénzügyi 
bizottságot arra, hogy ha a végleges rendezéshez szükséges költségekre az 
egyházker. államsegélyben és az intézetek rendszeresitett jövedelmeiben, vagy 
egyéb e czélra igénybe vehető forrásokban az egyházkerület további meg
terhelése nélkül fedezetet talál, a rendezést végrehajtsa.

A számvevő bemutatta a végleges rendezéssel járó költségek részletes 
kimutatását, mely szerint az egyházkerületi államsegélyből már megszavazott 
3870 korona hozzájáruláson felül a theol. akadémiában még 1640 korona, a 
tanítóképző-intézetben 1020 korona, a főgimnáziumban 1940 korona, összesen 
tehát még évi 4600 koronára volna szükség. Az egyházkerületi közgyűlés 
ugyan megengedte az egyházkerületi államsegélynek a lehetőséghez képest 
magasabb összegű igénybevételét is, de a számvevő az ezen forrásból ki
elégítést váró szükségletek növekedésére való tekintetből nem javasolhatja a 
megszavazott 3870 korona emelését. Nem javasolhatja az intézetek rendes 
költségvetésének a fenti összegekkel való megterhelését sem, mivel azt rész
ben (tanitóképző-intézet) el nem viselhetik, részben az uj terhek az intézetek 
erőteljes dologi fejlődését gátolhatnák. Ellenben reá kell mutatni arra a forrásra, 
amelyből az egyházkerület minden további megterheltetése nélkül az uj szük
séglet egész összege fedezhető és amely eredeténél fogva is ezen czélra for
dítható. E forrás a főiskolai nyugdij-intézet, amelynek tőkéje az 1910. évben 
is 5500 korona 58 fillérrel gyarapodott és amelynek bemutatott normális 
költségvetése a most még fennálló 5820 korona nyugdijteher számbavétele 
mellett 5539 korona maradékot tüntet fel. Ha tehát egyrészt az alap a meg
levő teher mellett elbírja az uj kiadási tételt, másrészt méltányosnak ítéli a 
számvevő, hogy ez a szükséglet épp abból az alapból fedeztessék, amelynek
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tőkéjében, az alapítványokat nem tekintve, részben tisztán személyi illetmény 
természetével biró, de önként átengedett összegek (érettségi- és magánvizsga- 
dijak, torna- és helyettesítési dijak) és ezeknek kamatos kamatjai is foglal
tatnak és amely 1896-ban 14 gimnáziumi és képzőintézeti tanár nyugdijának 
nagy terhét csak 16.252 korona 14 fillérrel válthatta meg. Ily módon tehát az 
egyházkerületi államsegély nagyobbmérvü igénybevétele elesvén, az egyház- 
kerületre még közvetve sem hárulhat uj teher ; a nyugdij-pénztár alapítványai
nak jövedelme továbbra is a nyugdij-terhek fedezésére fordittatik ; a tanári 
javadalmazások terhének egy csekély részét ismét az az alap viseli, amelynek 
megalkotása nagyrészt mégis csak a tanároknak maguknak is köszönhető ; 
és végül az intézet tagjainak szerzett jogait ez a rendezés nem érinti ugyan, 
de azon esetre, ha hozzájárulásuk szükségesnek Ítéltetnék, a számvevő be
mutatja a theol. akadémia tanári karának az 1911. évi május 13-iki ülésből 
kelt beleegyezési nyilatkozatát. A számvevő előterjesztését s ehhez fűzött rész
letes javaslatait a bizottság behatóan tárgyalván, a következőleg döntött:

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűléstől nyert 
felhatalmazás alapján kimondja és elrendeli, hogy :

a) az 1911. évtől fogva a főiskolai nyugdíj-intézet jövedelméből az ala
pítványi pénztárban kezelt tanári lakáspénz-alaphoz évenkint összesen 4600 
korona teendő át, még pedig 1640 korona a theol. akadémia, 1940 korona 
a főgimnázium és 1020 korona a tanitóképző-intézet pénztárai számára. 
Ugyanezen lakáspénz-alaphoz teendő át az egyházker. államsegélyből meg
szavazott 3870 korona is, még pedig 1400 korona a theol. akadémia, 1990 
korona a főgimnázium és 480 korona a tanitóképző-intézet pénztárai számára. 
A tanári lakáspénz-alap a véglegesen rendezett lakáspénzek kiegészítésére 
szükséges összegeket a három intézet pénztárába beszolgáltatja, azonban a 
theol. akad. pénztárba mindig csak 3040 korona, a főgimnáziumiba 3930 
korona s a tanitóképző-intézetibe 1500 korona összeg erejéig. Ha az egyik 
vagy másik intézet lakáspénzeinek fedezéséhez a normális költségvetésben 
megállapított tételeken felül a tanári lakáspénz-alap évi járuléka nem szük
ségeltetnék egész összegében, a maradék a lakáspénz-alap javára esik. Ellen
ben ha a tanárok lakáspénzének fedezésére szükséges összeg az állami fizetés- 
kiegészités emelkedése következtében az 1911. évi február l--i összegnél 
magasabbra emelkedik, ez a többlet mindig az illető intézet saját pénztárának 
terhére esik;

1911 január 1-től számítva az egyházkerület három soproni tan
intézete tanárainak az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 95. 
pontjában a végleges rendezés esetére megállapított iakáspénzelrjárnak ; ennek 
végrehajtásául az egyházkerületi pénzügyi bizottság utasítja az egyházkerületi 
pénztárost, hogy az e határozat kíséretében neki kiadott számvevői kimutatás 
szerint járó évi lakásbéreket folyósítsa, még pedig az 1911. év első két 
negyedére eső pótlékokat azonnal, 1911 augusztus 1-től fogva pedig a teljes 
évi lakáspénzek egy-egy negyedét ;
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c) Az egyházkerületi pénztáros lakáspénze az 1910. évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 96. pontjában foglalt határozatnak megfelelően évi 800 korona, 
szintén 1911 január 1 -tői kezdődő hatálylyal ; e lakáspénz egész összegében 
a közigazgatási pénztár terhére esik.

Ezen határozatok azonnal végrehajthatók s a kiutalt összegek azonnal 
folyósithatók, a határozatok joghatálya azonban az egyházkerületi közgyűlés 
utólagos jóváhagyásától függ.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
seit jóváhagyólag tudomásul veszi.

l O S .  Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint Papp József tanitó- 
képző-intézeti igazgató előadja, hogy értesülése szerint a soproni magyar 
gyermekkert- és bölcsőház egyesület meglévő telkének egy részét, mely a 
tanitóképzővel szomszédos, eladni, bölcsőházul használt épületét pedig bérbe
adni szándékozik. A szóban forgó telek az egykori Kánia-féle kertnek kisebbik 
fele. Az egész telek nagysága a telekkönyvi bejegyzés szerint 1092-9 öl, az 
eladásra készülő rész Schármár János építész ur felmérése szerint mintegy 
375 öl. Schármár építész ur véleménye szerint ez a 375 öl terület bőven 
elegendő arra, hogy egykor felépítendő intézeti épületünk azon elférjen, a 
tanítóképző és a gyakorló összes helyiségeivel együtt. Mostani intézeti udva
runkról lépcsőfeljáratot lehetne oda készíteni, a főhomlokzat pedig a Zsilip- 
utczára eshetnék. Intézetünk régi épülete kizárólag internátusnak volna be
rendezhető. Miután a tanítóképző-intézet építésére államsegély engedélyezése 
néhány év alatt joggal remélhető s igy a telek megszerzése aktuális, másutt 
a telek ára mindenütt igen magas, a mostani tanítóképzőnk mellett másutt 
építeni a telek mélysége miatt nem lehetne, ennek a teleknek megszerzése 
szükségesnek mutalkozik; de meg kell azt szerezni még akkor is, ha építési 
államsegélyre nem is számithathatunk, mert egy gyakorló-iskolát okvetlenül 
kell építtetnünk, miután a ma bérben birt helyiségek alkalmatlanok és távol 
vannak a tanítóképző-intézettől. Mindezek tekintetbe vételével Rátz Ottó dr. 
főisk. felügyelővel egyetértve, a felsőbb hatóságok utólagos jóváhagyásának 
reményében, az egyházkerület nevében a jelzett telekre vevőnek, a bölcső
házra pedig a gyakorló-iskola czéljaira bérlőnek ajánlkozott ; kéri ezt tudo
másul venni s kér a további lépésekre utasítást.

A pénzügyi bizottság a telek megszerzésének fontosságát belátva, azon 
reményben, hogy a telek viszonylag olcsón szerezhető meg, s a telek árára 
az egyébként igen szerény építési alapban meg van a teljes fedezet, jóvá
hagyólag tudomásul vette a tanitóképző-intézeti igazgató azon lépéseit, hogy 
a vétel és bérlet tárgyában a gyermekkert igazgatójával érintkezésbe lépett 
és felhatalmazta a bölcsőde épületének a gyakorló-iskola czéljaira leendő 
bérbevételére, és felkérte, hogy a vétel ügyében a további tárgyalások ered
ményét jelentse be határozathozatal végett.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel ezen adás-vevési jog
ügylet előreláthatóan rövid időn belül véglegesen megköthető, fel-
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hatalmazza az elnökséget ezen ügy végleges rendezésére és a telek
nek az egyházkerület nevében való megvételére.

1 0 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint az 1910. évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 154. a) pontjában foglalt határozat felhívja a pénzügyi 
bizottságot, hogy a reformáczió jubileumi évére felállítandó egyházkerületi 
ház helyiségeinek számát és méreteit megállapítsa, s szakértő által ideiglenes 
tervrajzot és költségelőirányzatot készíttessen. A számvevő bemutatja a theol. 
akadémia tanári karának az egyházkerületi házban elhelyezendő theol. aka
démia helyiségeire vonatkozó javaslatot, mely szerint a theol. akadémiának a 
következő helyiségekre volna szüksége : négy előadó-terem, még pedig egy 50, 
egy 30 és kettő 20—20 hallgató számára ; továbbá egy társalgóterem 50 hall
gató és az ifjúsági könyvtár számára ; egy kisebb zenegyakorló szoba (zon
gorával és harmóniummal), egy igazgatói és egy tanári szoba, egy könyvtári 
terem dolgozó szobával ; iskolaszolgai lakás (két szoba és konyha) ; ötszobás 
igazgatói vagy tanári lakás.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a theol. akad. tanári kar javaslatát 
elfogadta s azt az egyházkerületi levéltár és pénztár számára való helyiségekre 
vonatkozó következő adatokkal egészítette ki : egy pénztári szoba, egy szám
vevői szoba, egy pénztári és számvevői irattár, egy levéltári helyiség, egy 
levéltáros szoba, egy a Sopronban tartandó bizottsági ülések számára való 
ülésterem, amely a theol. akadémiának disztermül is szolgálhatna; végül a 
megfelelő pinczehelyiségek.

A pénzügyi bizottság utasította a számvevőt, kérje fel Bendl Aldréd 
mérnök urat, hogy ezen adatok alapján méltányos tiszteletdij ellenében álta
lános költségvetést készíteni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudo
másul veszi.

1 0 4 -  Ugyanezen jegyzőkönyv 18. pontja szerint elnök bemutatja a 
bold, emlékű Simunyák Antal ur hagyományosainak 1911. évi május hó 
24-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint a pénztár megvizs
gáltatott, rendben találtatott, a pénzkezelőknek a felmentvény megadatott. 
Miután a kir. Ítélőtábla a soproni kir. törvényszék Ítéletét helybenhagyta, s az 
egyházkerület 13.508 korona 18 fillér tőke s járulékainak megfizetésére kötelez- 
tetett, felkértük az egyházkerületi ügyészt az ítélet elleni fellebbezés beadására 
és miután a két egybehangzó ítélet a jogerőre való tekintet nélkül végre
hajtható, a fenti tőke s ennek 1908. évi október hó 16-tól járó 5% -os kama
tainak kiutalványozása mellett felkértük még az egyházkerületi ügyészt a szük
séges vagyontalansági bizonyítványok beszerzésével a pénznek bírói letétbe 
helyezésére, hogy azt csak akkor kapják kézhez a felperesek, ha az ítélet 
jogerőre emelkedik. Ez megtörtént, a törvényszék még nem határozott, hogy 
elfogadja-e a letétbe helyezett összeget bírói letétként.

Tudomásul szolgál.
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lo r > . Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint a számvevő bemu
tatja az egyetemes pénztárnak az Egyházi Alkotmány 301. §-a értelmében az 
egyházkerülettel kötött 1910. évi számadását. Eszerint az egyetemes közalap
nak évvégi tőkemaradványa 301 103 korona 34 fillér, tehát 3698 korona 
25 fillérrel gyarapodott. Az egyetemes nyugdíj-intézet tőkemaradványa 
2,503.408 korona 72 fillér, a töke tehát a múlt évihez viszonyítva 343.277 
korona 26 fillérrel gyarapodott, azaz egyetemes államsegélyből ideutalt 
301.200 koronánál nagyobb összeggel; a nyugdijak összege 226.387 korona 
94 fillért tett. A kegydij-alap 51 korona 70 fillérrel apadván, az év végén
11.040 korona 06 fillér volt; a tőke kamatjaiból és a közalapnak ideutalt 
9600 korona járulékából 10.105 korona került kegydijak czimén kiosztásra. 
A segédlelkészi kongrua-számla maradványa pedig 533 korona 70 fillérrel 
7021 korona 84 fillérre emelkedett. Az egyetemes egyházi adóalap maradványa 
441.254 korona 44 fillér, a tartalék-számláé 57.632 korona 46 fillér volt az 
év végén.

Tudomásul szolgál.
1 0 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja szerint az elnök bemutatja az 

egyházkerületi pénztárosnak kimutatásait az 1909. év és az 1910. év első 
felében elhelyezett és visszafizetett jelzálogkölcsönökről, mely szerint jelzálog
állományunk újból gyarapodott.

Örvendetes tudomásul szolgál.
1 0 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontja szerint az összesített járulék

pénztárban a hátralék most 257 korona 82 fillérrel kisebb ugyan, de még 
mindig 800 korona 76 fillér. Ez összeg egy veszprémi, négy somogyi és 
három tolna-baranyai egyházmegyei gyülekezetei terhel. E hátralékok külön
ben 1911. évi január hó végéig befolytak.

Tudomásul szolgál.
1 0 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 24. pontja szerint a közigazgatási pénz

tár, mely e néven most először szerepel a régi közpénztár helyett, a bevételi 
rovatban csak a kamat és nyomtatványok tételeinél mutat némi emelkedést. 
Ellenben a kiadások rovatában emelkedtek : a fizetések és tiszteletdijak 
3033 korona 33 fillérrel, a nyomtatványok számlája 686 korona 03 fillérrel 
2665 korona 43 fillérre, a fuvar- és napidijaké 1094 korona 28 fillérrel 
5586 korona 25 fillérre, a püspöki és pénztári irodai felszerelésé 551 korona 
08 fillérrel és ez évben szerepel először a püspöki irodai és levéltári helyi
ségek évi bére 1100 koronával, amiben azonban az 1909. évi hátralék is 
foglaltatik. Ha mindazonáltal az év elején meg volt 156 korona 26 fillérnyi, 
illetőleg (a közpénztárt magát terhelő) 1639 korona 23 fillérnyi túlkiadást az 
év végén 2737 korona 53 fillérnyi, illetőleg (a közpénztárra magára eső) 
1414 korona 16 fillérnyi maradék váltotta fel, úgy az első sorban abban 
találja magyarázatát, hogy az 1909. évben a tartaléktőke, az egyházmegyei 
közigazgatási segélyt nem számítva, 8133 korona 52 fillérrel, az 1910. évben 
pedig csak 361 korona 19 fillérrel gyarapodott. A tartaléktőkére, amely 1910
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végén 9859 korona 50 fillért tett, éppen a közigazgatási pénztárnak van leg
inkább szüksége, mivel kiadási tételei mutatják a viszonylag legnagyobb 
hullámzást.

Tudomásul szolgál.
1 0 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontja szerint a theologiai akadémiai 

pénztárban a személyi kiadás a korpótlékok és lakáspénzek emelkedése követ
keztében 2666 korona 67 fillérrel nagyobb a múlt évinél, a fűtési, világítási 
és tisztogatási számla is emelkedett valamivel (69 korona 1.7 fillérrel), viszont 
a nyomtatványok, fenntartás és javítás tételeinél 244 korona 30 fillérnyi meg
takarítás mutatkozik. A költségtöbblet mellett sem kellett igénybe venni a 
tartalék-alapot, sőt ez 5000 koronával gyarapodott is ; csak éppen az év elején 
meg volt 2923 korona 95 fillérnyi pénztármaradék szállt alá az év végén 
34 korona 67 fillérre. A vagyonkimutatás szerint az intézet vagyona 38.484 
korona 77 fillérrel apadt ugyan, de ez az apadás azért csak látszólagos, mivel 
a tartalék-alapot, áttettük az alapítványi pénztárba, amelynek megnövekedett 
tőkéjében tehát ez a vagyonérték is bennfoglaltatik.

Tudomásul szolgál.
HO- Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontja szerint a főgimnáziumi pénztár 

immár abban a régóta óhajtott megnyugtató helyzetben van, amelyet az uj 
államsegély-szerződéstől vártunk. Az 50.000 korona beruházási államsegélyből 
a még fennállott 23.000 korona építési kölcsönt teljesen törlesztettük, aminek 
következtében a 472% -° s kamat is ezentúl elesik; továbbá helyreállítottuk a 
tartalék-alapot 12.417 korona 80 fillérnyi összegben; és teljesen eltűnt az év 
elején meg volt 10.541 korona 60 fillérnyi túlkiadás is, sőt a számadás 5735 
korona 21 fillérnyi maradékkal záródott. A kiadásban emelkedtek: a személyi 
díjazások 2432 koronával, mihez az egyházkerület 1853 korona 54 fillérnyi 
lakáspénz-berendezési segélylyel járult; a könyv- és szertári kiadások 1486 
korona 85 fillérrel, a házi szükségletek számlája 331 korona 82 fillérrel. Ha 
az intézet tovább is óvatosan halad, pénzügyi helyzete teljesen megszilárdul. 
A múlt évi vagyonálláshoz viszonyítva azt, a javulás 52.897 korona 81 fillérnyi 
összegben mutatkozik. Amily megnyugtató ez intézeti számadásnak az ered
ménye, annyira bántó, hogy abba most is bele van keverve a bonyhádi és 
felsőlövői tanároknak semmiképen ide nem tartozó fizetéskiegészitési államsegélye.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
Mivel azonban az egyházkerület a bonyhádi és felsőlövői gimná
ziumi tanárok fizetéskiegészitési államsegélyének kezelésére és az 
arról való számadásra sem nem kötelezhető, sem arra illetékes 
nem lehet : az egyházkerületi közgyűlés a múlt évi jegyzőkönyv
110. pontjában foglalt határozatot megismételve, felkéri az egyház
kerületi elnökséget, intézzen a közoktatási kormányhoz sürgős fei- 
terjesztést azzal a kérelemmel, hogy ezt az államsegélyt saját 
szabályrendeletének megfelelően közvetlenül az intézetek fenntartó 
testületéinek czimére utalványozza.
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111. Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontja szerint a tanitóképző-intézeti 
pénztár, ámbár az egyházkerületi államsegélyből és az egyetemes közalapból 
nyert összesen 12.400 koronányi fenntartási segély most is befolyt és ámbár 
a növendékek dijai 532 koronával, a folyó költségek fedezésére szánt kegy
adományok 1137 koronával emelkedtek, most is csak 160 korona 25 fillérnyi 
maradékkal záródott. A 233 korona 47 fillérrel apadt házi szükségleteken 
kívül majd minden tételnél mutatkozik kisebb emelkedés. A vagyonkimutatás 
ugyan 1963 korona 20 fillérnyi gyarapodást tüntet fel, mivel a kölcsönből 
2000 koronát törlesztettünk; de a kölcsönből még mindig fennál 17.300 
korona és az egyházkerületi államsegélyt sem lehet már soká a 10.000 koro
nás fenntartási segélylyel megterhelni. A régi források elégtelenek, újakat nem 
tudunk találni, addig is, mig az intézet államosítására irányuló törekvések 
nagyobb eredménynyel nem biztatnak, csak a leggondosabb takarékossággal 
kerülhetjük ki talán az intézet pénzügyi válságát.

Tudomásul szolgál.
U Ö .  Ugyanazon jegyzőkönyv 28. pontja szerint a kőszegi felsőbb 

leányiskolái pénztárban a növendékek fizetései czimén ismét 4202 koronával 
több folyt be, összesen 42.247 korona ; a folyó kiadásokra szánt adományok 
is emelkedtek 943 korona 20 fillérrel ; az egyházkerületi államsegéllyel, a 
közalapból és Gusztáv Adolf-egylettől nyert segélylyel együtt 24.050 korona 
31 fillért tettek. De emelkedett természetesen a kiadás legtöbb tétele is: a 
személyi dijaké 2725 korona 91 fillérrel, az élelmezési 3472 korona 71 fillér
rel, egyéb házi szükségleteké 744 korona 26 fillérrel, a könyv- és szertáraké 
1281 korona 59 fillérrel; ellenben a javítások és felszerelések szükséglete 
1263 korona 61 fillérrel apadt. A szükségleti tételek emelkedése okozta, hogy 
az év elején meg volt 3700 korona 56 fillérnyi maradék, amely különben is 
teljesen az 1909. évi 80.000 koronányi kölcsönből származott, az év végéig 
eltűnt és helyébe 156 korona 74 fillérnyi túlkiadás került. E túlkiadás teljes 
fedezetet találhat az 1135 korona 55 fillérrel megnövekedett ideiglenes tőké
ben, úgy, hogy ennyivel kisebb tőkésítés esetén 978 korona 81 fillérnyi mara
dék lett volna. E tőkeemelkedésnek, a felszerelések 4797 korona 78 fillérnyi 
értéknagyobbodásának és a kölcsönteher 1913 korona 48 fillérrel való kiseb- 
bedésének köszönhető, hogy az intézet vagyona most a túlkiadás mellett is 
3989 korona 51 fillérrel nagyobb. Még nagyobb lett volna, ha az iskola- 
épület nem régi, hanem uj biztosítási értékében szerepelne, amely 81.093 korona 
40 fillért tesz ; tehát 27.896 korona 60 fillérrel többet. A számvevő ezt a 
helyesbítést az 1910. évi kimutatásban már nem végezhette, de az 1911. évi
ben majd kipótolja.

Az intézetnek pénzügyi helyzete azért nyugtalanító, mivel évi 24.000 
korona s ennél is több rendkívüli segélyre szorul. A szükségletek természet
szerűen, a kedvezmények már kevésbbé megokolható módon emelkednek ; az 
egyházkerületi államsegélyt, mely most az intézetnek legnagyobb segélyforrása, 
egy-két év múlva a gyámolda fogja nagyobb mértékben igénybe venni. Épp

«



azért a leányiskola szükséges fejlődésével kapcsolatban az intézet egészséges 
pénzügyi megalapozásának kérdése még semmi esetre se kerülhet le a napi
rendről, sőt fokozottabb mértékben kell, hogy egyházkerületünk gondját tegye.

Tudomásul szolgál.
1 1 3 . Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja szerint az alapítványi pénz

tárban tömegesen és külön kezelt alapítványok és alapok tőkéi, melyek közül 
a tömegesen kezeltek most is tiszta 4‘5%-ot hoznak, újra feltűnő összeggel 
gyarapodtak: 106.270 korona 39 fillérrel, amiből 91.055 korona 14 fillér az 
alapokra, 15.215 korona 25 fillér pedig az alapítványokra esik. Az alapok 
tőkeemelkedésének főoka, hogy az egyes intézeti pénztárakhoz tartozó alapo
kat 1910-ben a könnyebb kezelés végett lehetőleg mind áttettük az alapítványi 
pénztárba. így a theologusok, tanítói póttanfolyamy- a theol. akadémiai^, a 
tanítóképző-intézeti építési-/ tanári lakáspénz-alapot. ~Dé V  régebbi alapok 
magok is gyarapodtak, leginkább az összesített leányiskolái alap mélt. Véssey 
Sándor egyházkerületi felügyelő ur 2000 korona újabb adományával és 
ugyanő, akinek nevével épp ezen pénztárban gyakran találkozunk, gyarapí
totta az egyházkerületi árvaház-alapot is 1000 koronával; a missiói alap is 
az egyházkerület és az egyetem adományaiból 2721 korona 94 fillérrel sza
porodott ; hasonlóképen a tápintézeti tartalék-alap áttétel utján és saját kamat
jaiból 10.460 korona 12 fillérrel. Itt az alapok között kezeljük az egyházi 
adóalapot is, amely azonban azért nem tőkésithető, mivel csak rövid ideig 
marad a pénztárban, t. i. az év utolsó néhány napján, a következő év első 
napjaiban már kifizetésre kerül. A pénztári forgalomban szereplő 109.846 
korona 54 fillérnyi pénztármaradékból 108.994 korona esik az adóalapra, úgy 
hogy a pénztárnak saját maradéka csak 852 korona 54 fillér. A tartalék-alap 
tőkéje épp a maradékösszeg alábbszállása következtében szaporodott 17.551 
korona 18 fillérrel. Ha a tőkéhez hozzáadjuk a maradékot ég az 5116 korona 
37 fillérnyi tiszta kamathátralékot, úgy a tartalék-alap értékét 64.639 korona 
09 fillérben találjuk meg, ami a múlt évihez viszonyítva szintén 3495 korona 
50 fillérnyi gyarapodást jelent.

Az alapítványok sorában is egy uj van : a Czuppon Sándor-féle, 200 koro
nával. A régiek közül nagyobb mértékben gyarapodtak: a leányiskolái fenn
tartási alapítvány Rajner Gyula 1252 korona 81 fillérnyi hagyományával, a 
lelkészegyleti leányiskolái alapítvány 325 korona 42 fillérrel, a Maróthy 
Lászlóné Káldy Ida alapítványa az alapitónak újabb 200 korona adományával 
és a Gyurátz Ferenczné Matus Karolina alapítványa 408 korona alapítványi 
tőkebefizetéssel. A többi alapítvány tőkéje is majdnem kivétel nélkül gyara
podott, de csekélyebb mértékben kamatjainak maradékából.

A kamatjövedelem a múlt évit 7561 korona 15 fillérrel haladta meg, 
még pedig azért, mivel a hátralék most 745 korona 24 fillérrel kisebb, a tőke
összeg különösen az ide áttett alapokkal sokkal nagyobb és végül mivel a 
tőkeelhelyezés ismét kedvezőbbé vált. A takarékbetétek ugyan megint emel
kedtek 55.607 korona 11 fillérrel, a 6 % -°s magánkötvények is apadtak



16.923 korona 24 fillérrel, de az 5 és 51/ö% -os tőkék összesen 71.600 koro
nával szaporodtak is.

Tudomásul szolgál.
1 1 4 . Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontja szerint a tápintézeti pénztár 

tételeiben alig van szembetűnő változás, két tétel kivételével. Az ifjak dijai 
czimén ugyanis 2367 korona 50 fillérrel több folyt be és élelmiszerek s egyéb 
konyhai szükségletek czimén 2670 korona 36 fillérrel több adatott ki. A díj
hátralék most 615 koronával kisebb ugyan, de még mindig 4763 korona 
90 fillért tesz. A vagyonkimutatás szerint az apadás 4494 korona 38 fillér, 
mivel az év elején meg volt 5344 korona 17 fillérnyi maradék az év végéig 
1190 korona 50 fillérre apadt le. Ámde az alapítványi pénztárban kezelt tar
talék-alap 10.460 korona 12 fillérrel szaporodván, a számadási év valósággal 
5965 korona 74 fillérnyi javulást jelent. A buzgó gondnok elismerésre méltó 
fáradozása hozta az intézetet segélyre többé nem szoruló helyzetbe, ami 
reményt nyújt arra, hogy alapjait teljesen megszilárdítván, váratlan áremelke
dések vagy más eshetőségek sem fogják az intézetet újra veszedelembe 
sodorni.

Örvendetes tudomásul szolgál.
11Í5. Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontja szerint a főiskolai nyugdij- 

intézeti pénztár a múlt évinél 2799 korona 21 fillérrel nagyobb pénztári mara
dékkal, 6619 korona 10 fillérrel záródott. Tőkéi is 5500 korona 58 fillérrel 
szaporodtak, úgy hogy a 89 korona 84 fillérrel növekedett hátralékos köve
telést is hozzászámítva, a vagyongyarapodás 8389 korona 63 fillért tesz. Az 
alapítványok tőkeösszege az 1910. évi közgyűlési jegyzőkönyv 115. pontja 
szerint történt rendezés után 66.230 korona 63 fillér, a közpénztári tőke pedig 
212.547 korona 08 fillér, együttesen 278.777 korona 71 fillér.

Tudomásul szolgál.
1 1 6 . Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontja szerint a forgalmi pénztár, 

amely az egyházkerületi pénztáros által külön vezetett „Átmeneti pénztár“ és 
„Postatakarékpénztári pénztár“ egyesítése, csak átmeneti jellegű tételek nyilván
tartására szolgál. De mivel a postatakarékpénztár évvégi ideiglenes tőkéjében 
az összes többi pénztárak évvégi maradékaikkal érdekelve vannak, ezek csak 
az illető pénztáraknál vannak feltüntetve, mig itt a 129.360 korona 17 fillérnyi 
pénztármaradék összegből az 1910. évi deczember hó 31-én tényleg ideig
lenes tőkeként még fennálló 115.416 korona 09 fillér természetesen vissza
fizetett ideiglenes tőkeként szerepel.

Tudomásul szolgál.
1 1 7 - Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja szerint az összes pénztárak 

pénztári forgalma 3,873.927 korona 09 fillér, ami a múlt évinél 176.346 korona 
99 fillérrel kevesebb, de még mindig több, mint a többi három kerületé 
együttvéve. A tőkeforgalom is 114.203 korona 47 fillérrel kisebb, mint volt 
1909-ben. Ez a forgalom a közértékpapirokat, magánintézeti értékpapírokat 
és alapító-leveleket éppen nem érintette, hanem csakis a takarékbetékre és
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magánkötvényekre terjedt ki. Amazoknál az emelkedés 59.839 korona 20 fillér, 
miből a legnagyobb rész, t. i. 45.256 korona 06 fillér a 4% -os betétre esik ; 
ennélfogva a gyarapodás csak 7919 korona 78 fillér. Apadt ugyanis a 6%-os 
tőke 18.123 korona 24 fillérrel, a 47a% -os is 26.913 korona 48 fillérrel, de 
emelkedett az 5 és 5l/2°/0-os 45.631 korona 50 fillérrel és 8225 koronával. 
Az összes tőkeszaporulat 67.758 korona 98 fillér.

Tudomásul szolgál.
1 1 8 . Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja szerint az egyházkerületi inté

zetek és pénztárak tiszta vagyona 1910. évi deczember hó 31-én 2,002.806 
korona 11 fillér, azaz 100.921 korona 09 fillérrel több a múlt évinél. Ez első 
sorban a tekintélyes tőkeszaporulatnak és a terheket közel 50.000 koronával 
csökkentő főgimnáziumi beruházási államsegélynek köszönhető. Tiszta terhe 
egy pénztárnak sincs. Hiánnyal is egyedül a felsőbb leányiskolái pénztár 
zárta le a számadási évet.

Tudomásul szolgál.
Az egyházker. közgyűlés főszámvevőnek ügybuzgó fáradozá

sáért, valamint a kimerítő jelentésért jegyzőkönyvileg köszönetét mond.
11Ô . Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint az elnök bemutatja a 

pénzügyi bizottságnak az 1911. évi július hó 8-ik napján a pénztár megvizs
gálása tárgyában tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek tanúsága 
szerint az összes értékek hiány nélkül megtaláltattak.

Az egyházkerületi közgyűlés e jelentés alapján a számvevő
nek, kulcsőröknek és pénztárosnak a szokásos felmeutvényt meg
adja.

I i 2 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint a számvevő beter
jeszti a részletes költségvetések alapján összeállított 1911. évi költségelőirány
zatot, amely szerint az összes bevétel 800.133 korona 28 fillér, az összes 
kiadás 831.011 korona 01 fillér. E kiadásban foglaltatik 1999 korona 59 fillér 
kölcsöntörlesztés és 150.056 korona 38 fillér tőkésítés. A tiszta hiány 30.877 
korona 73 fillér, amely az egyes pénztárak költségvetéseiben még nem szereplő 
egyházkerületi államsegély-részekben teljes fedezetet fog találni.

Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztett költségelőirány
zatot elfogadja és utasítja a pénztárak kezelőit, hogy azoknak alap
ján járjanak el.

1££1- Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontja szerint a számvevő bemutatja 
az egyházkerületi pénztárosnak, mint biztosítási megbízottnak az 1910. üzlet- 
évről szóló jelentését. Eszerint a tiizosztályban 1821 biztosítás köttetett 
8,100.112 korona 93 fillér értékben, a jégosztályban pedig 25 biztosítás 
58.138 korona 40 fillér értékben. A tűzbiztosítások száma tehát 187 darabbal, 
a jégbiztosításoké pedig 10 darabbal emelkedett; amazoknál az értékemelkedés 
523.445 korona 30 fillér, emezeknél 34.787 korona 52 fillér. A társaság az 
egyházkerületi pénztár közvetítésével 9653 korona 21 fillér kárösszegeket fize
tett ki, még pedig 8422 korona 25 fillért a tüzosztályban, és 1230 korona5
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96 fillért a jégosztályban. Az egyházkerület tiszta nyeresége 3972 korona 
43 fillér, ami a múlt évihez viszonyítva 227 korona 10 fillérnyi emelkedést 
mutat. Az egyházkerületi pénztáros jelenti továbbá, hogy az év folyamán 
megüresedett borostyánkői és szilsárkány! lelkészi hivatalok betöltéséig a biz
tosítási ügyleteket Varga Dezső, Mesterházy Károly, Baldauf János, Brunner 
János, Leyrer János, Schranz János és Böhm Sándor tanító urak közvetítették 
és buzgó odaadással intézték az ügyeket.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján a biztosítási jelentést tudomásul veszi és úgy az ebben 
névszerint felsoroltaknak, mint általában a biztosításokat közvetítő 
összes lelkész- és tanító uraknak e téren kifejtett önzetlen mun
kásságáért jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítja.

Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontja szerint Hollós János egyház
kerületi ellenőr jelenti, hogy a Kleeblatt Hermann-féle házról vezetett 1910. 
évi pénztári naplót és számadást megvizsgálta és rendben találta. A pénzügyi 
bizottság a jelentést tudomásul veszi és Jatisz Vilmos házgondnoknak a fel
mentvényt megadja.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
1 Ö 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontja szerint a báró Baldácsy- 

alapitvány jövedelméből egyházkerületünk ez évben 12.000 koronában részesül. 
A pénzügyi bizottság ezen segélynek a kegyes alapitó rendelte czélokra való 
elosztása végett tervezetet és határozati javaslatokat terjeszt elő, amelyeket az 

egyházkerületi közgyűlés a következő alakban határozattá emel :
1. Püspök ur r é s z é r e .......................................................... 4000 K
2. A püspöki segédlelkész javadalm ára............................... 1200 „
3. Szegény lelkészözvegyek j a v á r a .................................  2700 „
4. Építkező szegény egyházközségek javára . . 4100 „

Összesen: 12000 K
A szegény lelkészözvegyek javára rendelt 2700 koronából 

részesül : Görög Lajosné, Ritter Sámuelné és Szinicz Lajosné, 
vagyis három lelkészözvegy egyenként 200 korona segélyben ; 
továbbá Bauer Adolfné, Bejek Györgyné, Blajsza Jánosné, Eősze 
Dezsőné, Eősze Istvánná, Falaky Károlyné, Fleischhacker Károlyné, 
Guggenberger Jánosné, Káldy Mihályné, Kolbenheyer Béláné, 
Kövesy Károlyné, Ludig Józsefné, Ráhner Máténé, Schrödl Józsefné, 
Szakái Jánosné, Szily Lénárdné, Tóth Gyuláné, Tóth Jánosné, 
Tóth Sándorné, Wágner Jánosné és Weisz Józsefné, vagyis 21 
lelkészözvegy egyenkint 100 korona segélyben.

Schneider Vilmosné, Laucsek Jónásné és Wiesner Boldizsárné 
kérvényeit az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 125. pontjában 
kimondott határozat alapján annál inkább kellett mellőzni, mivel 
ezen folyamodók mindegyike egyéb forrásokból ezer koronát meg
haladó segélyben részesül.
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1 Ö 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 41. pontja szerint az egyházkerületi 
gyámintézeti elnök javaslatára a báró Baldácsy-alapitvány jövedelméből az 
építkező szegény egyházközségek javára rendelt 4100 koronára vonatkozólag 
a pénzügyi bizottság felosztási tervezetet terjeszt elő.

Az egyházkerületi közgyűlés ennek alapján a következő segé
lyeket állapítja meg :
a) Zalaegerszeg, Alsólendva, Lajtaujfalu egyenkint

500 korona = ............................................... 1500 K
b) Szekszárd, Kölesd, Szentgotthárd egyenként 300

korona =    900 „
c) Kabold, Locsmánd, Vásárosmiske, Kerta, Nagydém,

Nagygyimót, Keszthely, Balf egyenkint 200 K — 1600 „
d) Iván és Keményegerszeg...........................  100 „

Összesen : 4100 K

1 S 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja szerint az egyházkerületi
gyámintézeti egyházi elnök javaslatára a loósi és egervári báró Solymossy
László és neje Horváth Terézia alapítvány jövedelméből felosztás alá kerülő 
900 koronára nézve a pénzügyi bizottság tervezetet terjeszt elő.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen alapítványi segélyt a követ
kezőleg osztja fel : a) Magyarkeresztur 200 K ; b) Csóth, Ktilső- 
vath, Bonnya egyenkint 100 300 K; c) Jánosháza 400 K.

1 Ö 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint az egyházkerületi
gyámintézeti elnök javaslatára a közalapsegélyből felosztás alá kerülő 1660 
koronára nézve a pénzügyi bizottság tervezetet terjeszt elő.

Az egyházkerületi közgyűlés a segélyfelosztást a következőleg 
állapítja meg :
a) Barcs, Kisbastáji, Gyönk, Belecska, Dunaföldvár

egyenkint 200 K =  ..........................................  1000 K
b) Sopronbánfalva, Veperd, Pusztaszentlászló, Bolla-

hida, Nagydém egyenkint 100 K =  . . . . 500 „
c) Az egyházkerületi árvaház-alap javára . . . 160 „

Összesen: 1660 K

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy a
pénzügyi bizottság a segélykérvényeket benyújtó gyülekezetek 
anyagi helyzetét kellőkép megbírálni nem tudja, utasítja az egyház- 
községeket, hogy jövőre az egyházmegyei számvevőszékekhez 
nyújtsák be kellően felszerelt kérvényeiket, melyek azt vélemé
nyezve terjeszszék a pénzügyi bizottság elé.

1 Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontja szerint az 1910. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 178. pontjában foglalt határozattal a pénz
ügyi bizottságtól javaslatot kíván az iránt, hogy az énekügyi bizottság tagjai,

5*
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mint akik évek hosszú során át fáradtak az anyaggyűjtés és szerkesztés mun
kájában, mi módon - részesittessenek méltányos tiszteletdijban. A számvevő 
jelenti, hogy a tiszteletdijra vonatkozó javaslat czéljából bizonyos útbaigazító 
adatokat kért az énekügyi bizottságtól, mely ezt az útbaigazítást az 1911. évi 
május hó 11-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 3. pontjában meg is adta. 
Ezen bemutatott jegyzőkönyv szerint az énekügyi bizottságnak az a javaslata, 
hogy a tiszteletdij megállapításánál e kettő vétessék figyelembe: a bizottsági 
munkálatokban eltöltött idő (évenként 25—30 ülés) és az énekeskönyvbe fel
vett eredeti vagy fordított, illetve átdolgozott énekek száma. A bizottság 
munkálataiban az üléseken régztvettek : négyen, t. i. Bancsó Antal (1905 óta 
mint elnök is), Kapi Gyula (1905-ig mint elnök is), Payr Sándor és Zábrák 
Dénes 19 évig; néhai Vojtkó Pál 10 évig, Ihász Ferencz 21/8 évig, Sántha 
Károly pedig a bizottság külső tagja volt. Az uj énekeskönyvbe felvétetett: 
Csengey Gusztáv 13 eredeti, Gyurátz Ferencz püspök 10 eredeti, Nagy Lajos 
szentantalfai lelkész 9 fordított, Payr Sándor 2 eredeti és 63 fordított, Sántha 
Károly 105 eredeti és 69 fordított, Zábrák Dénes 5 eredeti és 88 fordított, 
végül Ihász Ferencz 7 fordított, illetőleg átdolgozott éneke.

A bizottság e jelentést meghallgatván, elsősorban a tiszteletdijak összegéről 
és ennek fedezeti forrásáról tanácskozván, arra az eredményre jutott, hogy 
más forrásra nem mutathat, mint a kiadó által az egyházkerületnek szerződé
sileg egy-egy kiadásért 1200 koronában megállapított tiszteletdijra. Azt ajánlja 
tehát, hogy a bizottsági tagok és énekszerzők tiszteletdijának fedezésére az 
egyházkerület engedje át az első 5 kiadásért járó, összesen 6000 koronát, 
mégis úgy, hogy az egyházkerület az első két kiadás után majd egyszerre 
esedékes 2400 koronát az egyházkerületi államsegélyből előlegezze s már 
most folyósítsa ; a 3., 4. és 5. kiadásból a szerkesztőknek és szerzőknek, 
esetleg jogutódjainak járó tiszteletdijrészleteket pedig akkor, amikor ezen 
kiadásokért a kiadó az 1200— 1200 koronát beszolgáltatja. A bizottság továbbá 
egyenkint is megállapítván a tiszteletdijakat, határozati javaslatokat terjeszt az 
egyházkerületi közgyűlés elé, amelyek alapján a közgyűlés a következőleg 
határozott :

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy 
az uj egyházkerületi énekeskönyv immár a sajtó alól is kikerült és 
ez alkalomból hálás köszönetét szavaz mindazoknak, akik az év
tizedek gondos munkájának e szép gyümölcsét megérlelték. Hálás 
kegyelettel emlékezik meg néhai Vojtkó Pál liczeumi tanárnak a 
bizottságban 10 évig kifejtett munkájáról; hálás köszönetét mond 
a még élő bizottsági tagoknak és énekszerzőknek, különösen püspök 
urnák fáradozásáért. Egyúttal kimondja, hogy a szerkesztői és 
szerzői tiszteletdijak összegét az uj énekeskönyv első öt kiadása 
után várható jövedelemben állapítja meg, de csak 6000 korona 
erejéig, oly módon, hogy az első és második kiadásért az elsőnek 
elfogyta után majd befolyó jövedelmet az ez évi egyházkerületi
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államsegélyből előlegezve már most folyósítja, a 3., 4. és 5. kiadás 
megjelenésekor pedig a megszavazott teljes tiszteletdijnak még hátra
levő részleteit fogja a szerkesztők és szerzők, illetőleg jogutódjaik 
javára folyósítani.

Az egyházkerületi közgyűlés tehát Csengey Gusztávnak 100 
K-t, Ihász Ferencznek 100 K-t, Nagy Lajosnak 50 K-t, Sántha 
Károlynak, nem számítva az 1901. évi egyházkerületi jegyzőkönyv
168. pontjában foglalt határozattal már megszavazott s ugyanazon 
évben folyósított 300 K-t, 1560 K-t, Zábrák Dénesnek 1560 K-t, 
Payr Sándornak 1060 K-t, Kapi Gyulának 860 K-t és Bancsó 
Antalnak 710 K-t szavaz meg. Ezen tiszteletdijak közül Csengey 
Gusztávé, Iliász Ferenczé és Nagy Lajosé még az 1911. évben 
teljes összegében folyósittatik, a többieké pedig a következő időben 
és részletekben :

1911-ben 3. kiad. 4. kiad. 5. kiad.
Sántha Károly 600 300 300 360 =  1560 korona
Zábrák Dénes 600 300 300 360= 1560
Payr Sándor 400 200 200 2 6 0 =  1060
Kapi Gyula 320 160 160 220 =  860
Bancsó Antal 260 130 130 1 9 0 =  710 „

Ha azonban az egyházkerület az 1. és 2. kiadás után a ki
adótól neki járó összeget már ez évben, avagy 1912-ben kapná 
meg : ez esetben a szerkesztők és énekszerzők tiszteletdijának még 
hátralevő részét az államsegélyalap terhére előlegezve, még az
1912. év folyamán egy összegben fogja folyósítani.

Végül az egyházkerület! közgyűlés utasítja az cgyházkerületi 
számvevőt és pénztárost, hogy az uj énekeskönyv után járó be
vételeket és kiadásokat az egyházkerületi államsegélyalap számlá
jára könyveljék el.

1 S 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 45. pontja szerint a felsőlövői ev. tanitó- 
képzö-intézet fenntartó testületé püspök úrhoz intézett folyamodásában a 10.300 
korona deficzittel működő intézet számára, amely tehát pártolásra nagyon is 
reá szorul s a pártolást meg is érdemli, ez évben is segélyt kér az egyház- 
kerülettől.

A pénzügyi bizottság sajnálattal tapasztalja, hogy a felsölövői tanítóképző- 
intézet válságos pénzügyi helyzete semmiképen nem javul: kötelességének 
ismeri tehát újra fölemelni intő szavát, hogy az egyre növekedő teher a fenn
tartó hatóságot az anyagi tönk szélére juttatja, ugyanazért a pénzügyi bizottság 
múlt évi javaslatát ismétli.

Az egyházkerületi közgyűlés a felsőlövői ev. tanítóképző- 
intézet javára az egyházkerületi államsegély terhére megszavazza az 
1000 korona rendkívüli segélyt.
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Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal utasítja a felsőlövői 
tanítóképző-intézet fenntartó hatóságát, hogy jövőben segély-kérvé
nyéhez mindenkor csatolja az intézet zárszámadását és költség- 
vetését is.

1 3 9 .  Ugyanazon jegyzököny 46. pontja szerint a magyarországi ág. 
hitv. evang. lelkészek tanulófiait segélyző intézet arra kéri az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy az intézet alapitó tagjainak sorába lépjen. Az intézet fenn
állása óta 5550 korona pénzsegélyben és 12 szabadasztal élvezetében része
sített összesen 94 lelkészfiut, akik közül 35 a dunántúli egyházkerület kebe
lébe tartozott.

Az egyházkerületi közgyűlés a magyarországi ág. hitv. ev. 
lelkészek tanulófiait segélyző intézet alapitó tagjainak sorába lép 
és a 200 korona alapitó tagsági dijat az egyházkerületi államsegély 
terhére megszavazza.

1 3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontja szerint Kapi Béla körmendi 
lelkész, mint a „Harangszó“ néplap szerkesztője azzal a kérelemmel fordul az 
egyházkerületi közgyűléshez, hogy tekintettel a lap csekély előfizetési dijára 
és mivel a lapot a téli időszakban hetilappá akarja fejleszteni, a múlt évi 300 
korona segélyt ez évben 600— 1000 koronára emelje.

Az egyházkerületi közgyűlés a múlt évi jegyzőkönyv 230. 
pontjában foglalt határozattal csak azt mondotta ki, hogy az ala
pításnál felmerülhető koczkázatért 300 korona erejéig a maga 
részéről is felelősséget vállal ; és bár készséggel ismeri el a nagy 
ügybuzgalommal és hozzáértéssel szerkesztett néplapnak áldásos 
voltát, de anyagi helyzete e lap állandó anyagi támogatását nem 
engedi meg, ezért csak 300 korona rendkívüli segélyben részesíti 
a hetilappá való fejlesztés költségeihez való hozzájáruláskép az 
egyházkerületi államsegély terhére. Ennél többet ez idő szerint 
azért se szavazhat meg, mivel a múlt évre szóló 300 korona is 
még a jelen 1911. évi egyházkerületi államsegélyt terheli.

1 3 1 - Ugyanazon jegyzőkönyv 48. pontja szerint Záborszky Sámuelné 
Letenyei Juliánná elaggott tanitóözvegy betegségére és Ínséges helyzetére való 
hivatkozással az egyházkerülettől könyöradományt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi államsegély 
terhére a folyamodónak az 1911. évre 100 korona rendkívüli segélyt 
szavaz meg.

1 3 i í .  Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontja szerint Mérnyi Ádám mali- 
bastáji helyettes-lelkész 1911. évi február hó 28-án azzal a kérelemmel for
dult püspök úrhoz, hogy tekintettel egy hivatalos eljárás folytán őt ért súlyos 
pénzbüntetésre, az ez évben számára megszavazandó 600 koronából 400 
korona előlegeztessék. A pénzügyi bizottsági elnök ur a püspök urnák s az 
egyházkerületi számvevőnek ajánlatára az ügy sürgős volta miatt a 400 korona 
előleget 1911 márczius 8-án kiutalványozta; kéri most ez intézkedésnek utó-
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lagos jóváhagyását, valamint az Ínséges helyzetben levő helyetteslelkész szá
mára az eddigi 600 korona segélynek javaslatba hozatalát.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság az elnök ur sürgős intézkedését 
jóváhagyólag tudomásul veszi és a 600 korona segély megszavazását javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés Mérnyi Ádárn helyettes-lelkész 
javára a 600 korona rendkívüli segélyt, melyből már 400 koronát 
kifizetett, az egyházkerületi államsegély terhére az 1907. évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 163. pontjában foglalt határozat indokainál 
fogva az 1911. évre is megszavazza.

1 3 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 50. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy Szerényi Sándor antunováczi lelkész fizetéskiegészitésének ügye tudomása 
szerint most sem jutott előbbre. Sem a somogyi egyházmegye nem terjesztette 
be a lelkészi jövedelem megállapításához szükséges iratokat, sem az egye
temes közgyűlés nem tárgyalta azon az 1909. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 
208. pontjában és az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 130. pontjában 
már két Ízben felterjesztett kérelmünket, hogy általában a Horvátország terü
letén működő lelkészek fizetésének kiegészítését ismerje el egyetemes egyházi 
érdeknek és gondoskodjék ezen lelkészi fizetéseknek az egyetemes pénztárból 
leendő kiegészítéséről.

Az egyházkerületi közgyűlés Szerényi Sándor antunováczi 
lelkész javára az egyházkerületi államsegély terhére 300 korona 
rendkívüli segélyt szavaz meg ; egyben felkéri az egyházkerületi 
elnökséget, hogy a Horvátország területén működő lelkészek fizetés- 
kiegészítésére vonatkozó felterjesztést harmadszor is megismételni 
és annak az egyetemes közgyűlésen való tárgyalását megsürgetni 
szíveskedjék.

1 3 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 51. pontja szerint Nagy János kőszegi 
vagyontalan iparos ez évben is megújítja elmebajos tanitófia érdekében az 
egyházkerülethez intézett segélykérvényét.

Az egyházkerületi közgyűlés az elmebajos Nagy Vilmos javára 
az ez évi egyházkerületi államsegély terhére 100 korona rendkívüli 
segélyt szavaz meg, amely atyjának : Nagy János kőszegi lakosnak 
kezéhez fizetendő ; egyben felkéri a kőszegi egyházközséget, hogy 
az elmebajos tanítónak valamely állami kórházban való elhelyezését 
szorgalmazza.

1 3 5 .  Ugyanazon jegyzőköny 52. pontja szerint Adorján Ferencz duna- 
földvári lelkész az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz intézett 1910. évi 
november havi kérvényében az iránt folyamodik, hogy a ráczalmási hitoktatás 
teljesítése körül az 1908/9. és 1909/10. tanévben felmerült és még fedezetlenül 
maradt 470 korona 80 fillérnyi költségek neki inegtérittessenek ; második 
folyamodásában pedig, amelyet 1911. évi május havában az egyházkerületi 
közgyűléshez intézett, az utolsó három tanévben fedezetlenül maradt 536
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korona kiutalványozása és a jövőre nézve évi 352 korona hitoktatási dij 
folyósítását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényekhez mellékelt szám
adások és költségvetések alapján mint fedezetlenül maradt költséget 
csak az 1908/9. tanében kiosztott tan- és énckeskönyvnek 47 koro
nás tételét állapítván meg, ezen 47 koronát az egyházkerületi állam
segély terhére a folyamodó javára kiutalványozza; az 1910/11. 
tanévre s a jövőre vonatkozó kérelmet pedig az 1910. évi jkv.
97. pontja értelmében a tolna-baranyai egyházmegyei számvevő- 
székhez teszi át.

13t> . Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontja szerint Miszla leányegyház
község azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy az 
1903. év óta részére folyósított évi 300 korona segély az 1911. évre is meg- 
szavaztassék.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a múlt évre szóló segélynek az 
egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében való megszavazása 
alkalmával a folyamodó egyházközséget külön is figyelmeztette a kérvénynek 
helyes felszerelésére ; az egyházközség azonban ennek nem tett eleget.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó egyházközség kérel
mét mindaddig, mig a kérvény az 1909. évi egyházkerületi jegyző
könyv 172. pontjának megfelelően felszerelve nincs, érdemileg nem 
tárgyalja.

1 3 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontja szerint a Budapesten létesült 
Luther-Otthon elnöksége azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi köz
gyűléshez, hogy szavazzon meg, egyelőre 4 évre, évenként 1000 koronát két, 
a Luther-Otthonban elhelyezendő és a kerület által javaslatba hozandó lelkész
vagy tanitófiu ellátási költségei felének fedezésére.

Az egyházkerületi közgyűlés a szükséges fedezet hiánya miatt 
a Luther-Otthonban most még nem biztosíthat két félingyenes 
helyet, de felhívja az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, hogy az 
ügyet napirenden tartsa és ha a segélyforrások megfelelő felszaba
dulása esetén a kellő fedezetet megtalálta, terjeszszen elő újabb 
javaslatot.

1 3 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 55. pontja szerint az Országos Protes
táns Árvaegylet azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
növendékei számának emelése végett pénzsegéllyel támogassa.

Az egyházkerületi közgyűlés, amely az 1909. évben e czélra 
100 koronát adományozott, most segélyforrásainak teljes felhaszná
lása után annál kevésbbé teljesítheti a kérelmet, mivel saját árvaház- 
alapját sem tudja számottevő mértékben gyarapítani.

1 3 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 56. pontja szerint Gáspári Henrikné 
Szente Karolina tanitóözvegy elhunyt férjének hosszú betegeskedésére, teme-
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tésének költségeire, leányának hosszii és költséges betegeskedésére és saját 
vagyontalanságára való utalással az egyházkerülettől valamely segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényt, amely sem lelkészi 
és esperesi véleménynyel, sem más hiteles okmánynyal felszerelve 
nincs, ez idő szerint érdemileg nem tárgyalhatja. A közgyűlés 
egyben felkéri a lelkészi hivatalokat, hogy egyeseknek segély
kérvényéhez ezután ugyanolyan kitöltött rovatos ivet mellékeljenek, 
aminőt az egyházkerület a Baldácsy-segélyért folyamodó özvegyek 
kérvényeire nézve kötelezővé tett.

1 4 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 57. pontjában a pénzügyi bizottság az
1911. évi egyházkerületi államsegély felosztására nézve tervezetet terjeszt elő, 
amelyet az egyházkerületi közgyűlés a következőleg állapított meg :

Korona
1. A bonyhádi főgimnázium j a v á r a ..............................  1260
2. A felsölövöi tanítóképző-intézet javára: a) rendes évi

járulék 300 K; b) rendkívüli segély 1000 K — . . 1300
3. A pozsonyi egyet, theol. akadémia javára . . . .  500
4. A Luther-társaság javára................................................  600
5. Egyházker. járulék a theol. akadémiához . . . .  6073
6. A pozsonyi diakonissza-intézet javára........................  600
7. Az egyházker. gyámolda javára....................................  20000
8. A kőszegi felsőbb leányiskola ja v á r a ........................ 18000
9. Az egyházker. tanítóképző-intézet javára . . . .  9000

10. A soproni tanárok lakáspénzének rendezéséhez . . 3870
11. Egyházker. járulék a protestáns sajtóirodához. . . 323
12. Járulék az Országos Gyermekvédő Ligához . . .  50
13. Özv. Tóth Jánosné évi segélye....................................  300
14. Az énekügyi bizottsági tagok tiszteletdijának részletére 2430
15. A lelkészfiakat segélyző egyesület alapitó tagsági dija 200
16. A „Harangszó“ segélye: a) 1910-re 300 K; b) 1911 -re

.300 K ==......................................................................... 600
17. Özv. Záborszky Sámuelné segélye : a) 1910-re 100 K;

b) 1911 -re 100 K = ...............................................  200
18. Mérnyi Ádám h.-lelkész rendkívüli segélye . . . 600
19. Szerényi Sándor lelkész rendkívüli segélye . . . 300
20. Nagy Vilmos tanító rendkívüli segélye........................  100
21. Adorján Ferencz javára hitoktatói könyvek árául . . 47
22. Miszla leányegyházközség 1910. évi segélye . . . 300
23. Az orsz. tanáregyesületi közgyűlés költségeihez . . 300
24. Sántha Károly segédlelkésztartási segélye . . . .  300
25. Ecsény egyházközség kölcsöntörlesztési segélye . . 310
26. Szekszárd egyházfenntartási s e g é l y e ........................  580
27. Az egyházker. árvaházalap tőkéjének növelésére . . 357

Összesen : 68500
azaz hatvannyolczezerötszáz korona.

1 4 1 . Ugyanazon jegyzőkönyv 58. pontja szerint az 1910. évi egyetemes 
közgyűlés a jegyzőkönyv 147. pontjában foglalt határozattal arra hívja fel az
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egyházkerületeket, hogy a zsinattal járó költségek fedezéséről gondoskodni és 
tett intézkedéseikről az egyetemes közgyűlést értesíteni szíveskedjenek. Az 
egyetemes közgyűlés a zsinattartás előrelátható költségeit 50.000 koronára 
teszi, amiben azonban a zsinati tagok napidijai és egyéb illetményei alig 
foglaltathatnak, mivel a számvevő jelentése szerint az 1891 — 1894. évi zsinat 
költségeiből az akkori 60%-kal alacsonyabb napidijak mellett a dunántúli 
egyházkerületre magára 19.627 korona 02 fillér esett. Egyházkerületünk akkor 
ezen összeg fedezéséről oly módon gondoskodott, hogy 1889 óta az egyház
kerületi államsegélyből kisebb-nagyobb összegeket hasított ki. Ugyanazon 
forrásra mutat reá a számvevő most is azzal, hogy az egyházkerületnek lehe
tőleg a jövő évtől fogva az egyházkerületi államsegélyből a létesítendő zsinati 
alapra is kell majd bizonyos összeget megszavaznia.

Az egyházkerületi közgyűlés az 1910. évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 147. pontjára válaszolva azt a jelentését terjeszti 
fel, hogy a zsinattartási költségek azon részének fedezéséről, amely 
a dunántúli egyházkerületre esik, a kellő időben majd gondoskodik.

I 4 S .  Ugyanazon jegyzőkönyv 59. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy az 1909. évi deczember havában megjelent „Egyháztörténeti emlékekéből
1911. évi július hó 30-ig 281 példány kelt el; a 869 korona 20 fillérnyi 
bevétel a tulkiadást 2468 korona 71 fillérre apasztotta. A pénzügyi bizottság 
a jelentést tudomásul veszi és újból felkéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy 
az értékes munkát minél hathatósabban ajánlani szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés a munkát a legmelegebben ajánlja 
híveink körében.

1 1 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 60. pontja szerint az egyetemes köz
gyűlés az 1909. évi jegyzőkönyv 176. pontjában foglalt határozattal kiküldöttei
nek napidiját 16 K-ban állapította meg. Püspök ur e határozatra való utalással 
felhívta az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, hogy az egyházkerület kikül
dötteinek napidijára nézve javaslatot terjeszszen az egyházkerületi közgyűlés 
elé, amit a bizottság e jegyzőkönyvi pontban meg is tett.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkeriilcti háztartásról 
szóló szabályrendelet 97. §-nak első mondatát a következőleg 
módosítja : „Az egyházkerületi elnökök napidija fejenként 30 ko
rona, a többi megbízottaké 16 korona“. Egyúttal kimondja, hogy 
ezen módosításnak joghatálya az 1911. évi október hó 1-én kez
dődik. Egyúttal a 95. §-t azzal egészíti ki, hogy : „a helyben lakók 
azonban csak az esetben tarthatnak igényt napidijra, ha a püspököt, 
mint elnököt helyettesítik“ .

1 4 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy a soproni tanárok és az egyházkerületi pénztáros lakáspénze az állami 
tisztviselőkének megfelelően rendeztetvén, az egyházkerület nem mellőzheti 
a püspöki titkár lakáspénzének hasonló rendezését sem. Pápán is egyre 
emelkedik a drágaság, az intelligenczia túlnyomó részét állami és városi tiszt-
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viselők és tanárok teszik, akik valamennyien az állami osztályozás szerint 
kapnak lakáspénzt. A pénzügyi bizottság is szükségesnek Ítéli a titkári lakás
pénz rendezését.

Az egyházkerületi közgyűlés a püspöki titkár lakáspénzét a 
IX. fizetési osztályba sorozott állami tisztviselőknek Pápa városában 
élvezett jelenleg IV. osztályú lakbérével egyenlő összegben, azaz 
700 koronában állapítja meg s e lakáspénzt 1911. évi január hó 
1-től számítva folyósítja.

1 4 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 62. pontja szerint püspök ur az egyház
kerületi közgyűlést arra kéri, hogy az 1905. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 
103. pontjában foglalt határozattal a püspöki másodlelkész javadalmára meg
állapított, de az 1907. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 130. pontjában foglalt 
határozattal ismét leszállított 3000 koronát — még pedig 2400 koronát 
másodlelkészi fizetés, 600 koronát pedig lakásbér czimén — újból meg
szavazza.

Az egyházkerületi közgyűlés a püspöki másodlelkész évi 
fizetését 2400 koronában, évi lakásbérét pedig 600 koronában 
állapítja meg és utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy ezen 
összegeket az 1911. évi szeptember hó 1 -töl fogva a háztartási 
szabályrendeletnek megfelelő módon folyósítsa ; egyúttal az ily 
módon keletkezett 1200 korona költségtöbblet fedezetéül egyelőre a 
közigazgatási pénztár tartalékalapját jelöli meg. Ezzel kapcsolatban 
azonban felkéri az egyet, közgyűlést, hogy az 1911. évre folyósított 
államsegélytöbbletből utalványozzon minél tetemesebb összeget a 
rohamosan emelkedő közigazgatási szükségletek fedezésére.

1 4 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 63. pontja szerint az 1911. évi egyház
kerületi közgyűlés tárgysorozatába felvétetett az 1910. évi egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvének 108. pontja, mely az egyházkerületeket arra hívja fel, 
hogy az országos ág. hi tv. ev. tanáregyesület alapitó tagjai közé lépjenek.

Mivel az egyházkerület már az 1909. évi közgyűlésen a jegyző
könyv 125. pontjában foglalt határozattal az egyesület alapitó tagjai 
közé lépett és a 100 korona alapitó tagsági dijat ugyanazon évben 
lefizette, az egyetemes közgyűlés felhívása a dunántúli egyház- 
kerületre nézve meg van haladva.

l - l-T . Ugyanazon jegyzőkönyv 64. pontja szerint a főiskolai nagybizott- 
ság 1911. évi junius hó 21-iki ülése a jegyzőkönyv 21. pontjával pártolólag' 
teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz Papp József tanitóképző- 
intézeti igazgató és Simkó Endre tanár azon kérelmét, hogy a tanítóképző 
tanárok számára Budapesten tartandó négy heti szünidei tanfolyamon való 
részvétel czéljából 100— 100 korona segélyben részesüljenek.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság, mivel a tanároknak ily szünidei 
tanfolyamon való részvételét az illető intézetre nézve gyümölcsözőnek és ezért 
kívánatosnak tartja, az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának



7 6

reményében Papp József részére 100 koronát, Simkó Endre részére pedig — 
mivel ö az államtól semmit sem kap — 150 koronát a tanítóképző-intézeti 
pénztár terhére kiutalványoz.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedését 
jóváhagyólag tudomásul veszi.

1 4 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontja szerint a főiskolai nagybizott
sági ülés az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz teszi át Profile Károly theol. 
akad. tanárnak azon, a theol. akad. tanári kar által is elfogadott indítványát, 
hogy a Iheológiai akadémiai könyvtár javára a legszükségesebb pótbeszerzé
sekre egyszcrsmindenkorra 2000 korona, az eddigi évi 400 korona helyett 
pedig 1200 korona évi járulék szavaztassák meg.

•Az egyházkerületi pénzügyi bizottság nem javasolhatja az indítványnak 
egész terjedelmében való elfogadását, mert az akadémia pénzügyi helyzete 
kedvező ugyan, de nem indokolja a szükségleti tételeknek ily rohamos eme
lését. Mégis, tekintettel a theol. akad. könyvtár nagy hiányaira és különösen 
az évi járulék szegényes voltára, a pénzügyi bizottság határozati javaslatot 
terjeszt elő.

Az egyházkerületi közgyűlés a theol. akadémia könyvtárának 
évi járulékát az 1911 január 1 -ével kezdődő hatálylyal évi 1000 
koronában állapítja meg, de ezen összegből fedezendő a liczeumi 
könyvtár theológiai osztályát kezelő könyvtárosnak 100 koronában 
és a theol. akad. tanári kar szobájában elhelyezendő segédkönyv
tárosnak szintén 100 koronában megállapított évi tiszteletdija is.

1 4 9 ,  Ugyanazon jegyzőkönyv 66. pontja szerint a számvevő bemutatja 
Spránszky Sándor, a körmendi általános takarékpénztár pénztárosának, mint 
felszámolónak^izön- SrtesißsitThogy a királyi törvényszék által jóváhagyott 
felosztása szerint a körmendi könyvnyomda-részvénytársaság egy-egy részvé
nyére 2 korona 29 fillér esik, amely összeg a részvények beszolgáltatása elle
nében azonnal felvehető.

A pénzügyi bizottság utasítja az egyházker. kulcsőröket, hogy az érték
papírok közül az 50 drb. körmendi könyvnyomda-részvényt az egyházker. 
pénztárosnak kiszolgáltassák ; továbbá az egyházker. pénztárost, hogy a rész
vényeket beváltás végett a felszámolónak beküldje ; s végül az egyházker. 
számvevőt, hogy a Simunyák Antal hagyatéki pénztár tőkéjéből 854 korona 
50 fillért leírjon.

Tudomásul szolgál.
l í í O .  Ugyanazon jegyzőkönyv 67. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 97. pontjának végrehajtása, azaz 
a hitoktatói dijak egyházmegyénként megállapított átalányainak az egyházmegyei 
számvevőszékek által való szétosztása az 1911. év elején mindenütt megtör
tént és már az uj felosztási eljárás ezen első évében igazolta ennek helyesebb 
voltát. Mégis, mivel egy-egy számvevőszék és különösen egyes hitoktatók 
vagy az uj felosztási mód, vagy különösen a felosztási részösszegek miatt
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panaszkodtak, szükségesnek mutatkozik, hogy a pénzügyi bizottság újra reá 
mutasson azon javaslatának indító okaira, amelyeket a múlt évi egyházkerületi 
közgyűlés az idézett jegyzőkönyvi pontban határozattá emelt.

A pénzügyi bizottság nem azért kérte a most már másfélszáznál több 
hitoktatói dijkérvény elintézésének az egyházmegyei számvevőszékek hatás
körébe való utalását, hogy saját munkáján könnyítsen ; noha tagadhatatlan, 
hogy ha az egyházmegyékre vagy éppen egyházközségekre tartozó pénzügyi 
munkáknak ilyetén egyházkerületi központosítása még tovább folyik, nem
sokára egy második önálló egyházkerületi pénztári hivatalnoki állás szervezése 
sem lesz már elegendő. Hanem kérte elsősorban azért, hogy azon aránytalan
ságok vagy igazságtalanságok, amelyek a hitoktatói dijaknak a központból 
való kiosztásával természetszerűen járnak, megszűnjenek. A pénzügyi bizott
ság azon 12 év alatt, hogy e dijakat maga osztotta ki, nem egyszer tapasz
talhatta, hogy valamint egyházszervezetünk alapelvével ellenkezik a czentra- 
lisztikus kormányzás, úgy minden központi segélyezés is, amelybe az alsóbb 
önkormányzati testületek be nem folyhatnak, káros hatással vannak a testüle
tek felelősségérzetére s ebből folyólag az önerőből való segélynyújtás igyeke
zetére is. Az egyik egyházmegye nem maga szorgalmazta a nem egyházi 
iskolában rendszeresített vallásoktatásért az iskolafenntartótól járó fuvarköltsé
get és óradijat, hanem mindkettőt az egyházkerülettől várta ; egy másik egyház- 
község, mely csak az imént szabadult fel községivé vagy államivá vált iskolá
jának egész fenntartási terhétől, most már a sokkalta csekélyebb hitoktatói 
dijat sem akarta viselni, hanem szintén az egyházkerülethez fordult. Megtör
tént az is, hogy a pénzügyi bizottság, mely a kongruairatokba csak után
járással tekinthet be, a szabályszerűen kiállított hitoktatói jelentésben feltün
tetett és esperesileg igazolt fuvardíjakat igyekezett mindenképen biztosítani a 
folyamodó számára, aki pedig a fuvardíjakat vagy egészben, vagy részben 
már a kongruában megkapta ; s ha a bizottság ezt megszavazta, esetleg meg
károsított egy másik hitoktatót, akinek vagy általában kongruája nincsen, vagy 
ennek megállapításakor fuvarköltség nem jött számításba. ‘

És még egy fontos ok tette szükségessé az uj felosztási eljárást. A hit
oktatói dijakra fordított összeg 1898 óta 12 év alatt 2000 koronáról 8000 
koronára, tehát négyszeresére emelkedett. Bizonyos, hogy ezzel eljutottunk 
ahhoz a határhoz, amelyen túl a közalaptörvényben megjelölt egyéb czélok 
súlyos megkárosítása nélkül semmi esetre sem mehetünk. Ennyire is csak 
azért mehettünk, inivel a közalap egyéb czéljai közül például az egyház
községek segélyezésére nemcsak a közalapból még fennmaradó csekély 1660 
koronát és nemcsak a más kerületben is meglévő Baldácsy-jövedelem egy- 
részét, hanem az egyházkerületünk szabad rendelkezésre álló báró Solymossy- 
alapitvány teljes jövedelmét is fordítjuk. A bizottság mindig hangsúlyozta, 
hogy az a czél, melyet a hitoktatói segélyekkel is igyekezünk előmozditani, 
egyházunk egyik legfontosab érdeke. De épp oly nyomatékosan kell ismételnie 
azt a meggyőződését is, hogy a legszentebb czélt is csak anyagi .erőnkhöz
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mérten szabad szolgálnunk; hogy a „kell“ -nek is van határa : a „lehet“ . 
Megakadályozni azt, hogy a hitoktatói dijak szükséglete addig, mig maga az 
egyházkerület is az egyetemes egyháztól nagyobb járulékot nem kap, újra 
emelkedjék ; a meglevő átalány helyesebb és igazságosabb, tehát egészen uj 
felosztásával az eddigi panaszok közül a jogosakat megszüntetni : erre kétség
kívül az egy központi bizottságnál inkább hivatottak a kisebb középpontok, 
az egyházmegyék, amelyek először is nem 170, hanem csak 15—20 kérvényt 
tárgyalván, ezeket alaposabban bírálhatják cl, és másodszor ezt annál inkább 
tehetik, mivel az elbírálásnak alapjául szolgáló összes helyi és személyi viszo
nyokat részletesen és pontosan ismerhetik. Hogy ily módon azzal a kisebb 
átalányösszeggel, amelyet az egyházmegye maga oszt el, igazságosabban elé
gíthetni ki a szükségletet, mint esetleg nagyobb, de a központban elosztott 
segélyösszeggel : annak egy-két egyházmegye már az idén is bizonyságát 
adta. És hogy az önrendelkezés a saját erőnkből való hozzájárulás igyekezetét 
is éleszti, annak tanúbizonysága az a másik egyházmegye, amely a neki jutott 
átalánynál többet osztott ki, de a többletet saját pénztárából fedezi.

Igaz, hogy a bizottság az 1909. évi 8660 korona segélyt 8000 koronára 
szállította le. Tette ezt azért, hogy az összeg ne legyen legalább több annál, 
amit a többi három testvérkerület, amelyek közül legalább egynek a mienk
nél is nagyobb diasporája van, együttesen e czélra fordít. De ez az egyes 
egyházmegyékre eloszló csekély leszállítás akkor volt legkönnyebben keresztül
vihető, amikor a felosztás más testület hatáskörébe megy át, amely az eddigi 
felosztáshoz semmi módon sincs kötve. A bizottság maga is leszállíthatta volna 
ugyan az egyes segélytételeket, esetleg 660 koronánál nagyobb összeg erejéig 
is. Mert arról, amit az egyik panasz említ, hogy t. i. a segélyezetteknek szer
zett jogaik vannak és ezektől megfosztani nem lehet, a bizottsággal szemben 
sem lehet szó. Hiszen a segélyeket évről-évre szavaztuk meg, egyiknél-másik- 
nál le is szállítottuk, vagy egészen elhagytuk. Ama panasz abból a felfogás
ból indult ki, hogy a pénzügyi bizottság felosztása megköti az egyházmegyei 
számvevőszékek kezét, holott a bizottság ép azon czélból kérte az eljárás 
módosítását, hogy esetleg egészen uj felosztást végezzenek azok a testületek, 
amelyek székhelyüknél és egybeállításuknál fogva arra inkább hivatottak és 
képesek, amelyek tehát a leszállított összeget is igazságosan oszthatják fel.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a számvevői jelentést tudomásul 
veszi és a múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 97. pontjában foglalt közgyű
lési határozat változatlan fenntartásához ragaszkodik.

Tudomásul szolgál.
1£51. Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontja szerint Horváth Dezső veszprémi 

lelkész az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz intézett folyamodásában az 
egyházmegyei számvevőszék által fedezet hiánya miatt törölt 200 korona hit
oktatói segélynek pótlását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a hitoktatói segélyek ügyét az 
egyházmegyei számvevőszékek hatáskörébe utalván, folyamodónak

/
V
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kérvényét figyelembevétel végett a veszprémi egyházmegyei szám
vevőszékhez teszi át.

1 5 Ü -  Ugyanazon jegyzőkönyv 69. pontja szerint a somogyi egyház- 
megyei számvevőszék beterjesztette 1911 február 20. jegyzőkönyvének 3. c) 
pontját, melynek a hitoktatásban részesítendő növendékek számára, valamint 
a fuvardíjak magas voltára való tekintettel arra kéri az egyházkerületet, hogy 
az eddigi 700 korona hitoktatói dijat a jövőben 1200 koronára emelni kegyes
kedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel az egyetemes egyházi 
közalap részéről nyújtott segély semmivel sem emelkedett, a múlt 
évben megállapított általányösszegeken más egyházmegyék meg
károsítása nélkül nem változtathat és ezért a kérelmét nem telje
sítheti.

ÍC>3- Ugyanazon jegyzőkönyv 70. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy az ez évi egyházkerületi közgyűlés tárgysorozatába felvétetett a múlt évi 
egyházkerületi jegyzőkönyvnek 128. pontja is, mely egyházkerületi evangéliumi 
egyesületnek és az egyházkerületi tanitó-egyesületnek segélykérvényeiről szól.

Mivel az idézett jegyzőkönyvi pontban foglalt határozat szerint az egyház- 
kerület a segély ügyében a jövőre nézve semminemű kötelezettséget nem 
vállalt, az egyesületek pedig a megelőző évi számadással és folyó évi költség- 
vetéssel felszerelendő kérvényeiket junius 1-éig be nem terjesztették : az egyház
kerületi pénzügyi bizottság e kérelmeket nem is tárgyalhatta és az egyesülete
ket a segélyfelosztási tervezetekben figyelembe nem vehette.

Tudomásul szolgál.
1 5 4 ..  Ugyanazon jkönyv 71. pontja szerint Ludig Emánuel bécsi evang. 

lelkész és hittanár azzal a kérelemmel fordul az egyházkerülethez, hogy a 
bécsi evang. magyar hívek lelki gondozását a dunántúli egyházkerület vállalja 
el és állapítson meg neki, aki a lelki gondozásnak nagy nehézségekkel járó 
feladatait magára vállalta, legalább is 500 korona évi lelkészi fizetést, valamint 
részére és özvegye részére 250 korona nyugdijat.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó kérelmét azért sem 
teljesítheti, mivel az egyetemes közgyűlés a bécsi evang. hivek 
lelki gondozásának ügyét a dunáninneni egyházkerületre bízta. De 
mivel általában külföldön élő magyar hitsorsosaink lelki gondozása 
hazai evang. egyházunknak oly erkölcsi kötelessége, amelynek ko
moly teljesítésétől függ sok esetben hitsorsos honfitársainknak a 
hazához és ev. egyházunkhoz való további ragszkodása is : az 
egyházkerületi közgyűlés azzal a kérelemmel fordul az egyetemes 
közgyűléshez, hogy a külföldön élő magyar evang. hivek lelki 
gondozását az egyetemes egyház ügyének jelentse ki és állapítsa 
meg ez idő szerint a bécsi evang. magyar hivek lelki gondozásá
nak költségeit, amelynek négy egyenlő részben való elvállalására 
az egyházkerületeket felhívja.
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1Í5C5. Ugyanazon jegyzőkönyv 72. pontja szerint Ludig Emánuel bécsi 
evang. lelkész és hittanár az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 164. pont
jára való hivatkozással azt a kérelmet intézi az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy olyan visszavonhatlan határozatot hozzon, mely részére munkaképtelen
ség esetén, elhalálozása esetén pedig neje részére egyszeri kérvénynyel az 
államsegélyből vagy más forrásból legalább 420 korona nyugdijféle segélyt 
biztosit. Kérelmének támogatására utal arra, hogy az egyetemes lelkészi 
nyugdíjintézet őt fel nem vette és hogy a gyámolda felszámolásánál ő volna 
az egyedüli károsult, mivel a gyámoldai alapítványok utóbb lelkészek és 
tanítók segélyezésére való örökalapul fognak szolgálni.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenekelőtt utal az 1899. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 211. pontjára, amely a folyamodónak gyámdij- 
kérvényét véglegesen elutasította és amely ellen a folyamodó egy évtizedig 
mit sem tett; utal továbbá az 1909. évi márczius 17. egyházkerületi közgyű
lés jegyzőkönyvének 9. pontjára, amelynek 4. alpontja értelmében a folyamodó
nak csakis arra lehet igénye, hogy az általa 1879-ben az I. osztály szerint 
egyszersmindenkorra befizetett 630 korona kamat nélkül neki visszatérittessék. 
Az egyházkerületi pénzügyi bizottság ezért sem a gyámoldai közpénztárnak a 
kért segélylyel való megterhelését nem javasolhatja, sem a gyámoldai alapítvá
nyokat, amelyeket még hosszú évtizedeken át a rendes gyámdijszükséglet tel
jes mértékben le fog kötni, a kért segély fedezeti forrásául nem jelölheti meg. 
Tekintettel azonban arra, hogy a folyamodó 22 éven át mint rendes lelkész 
működött egyházkerületünkben és hogy ő sem az országos tanítói, sem az 
egyetemes egyházi nyugdíjintézet tagja nem lehet : az egyházkerületi pénzügyi 
bizottság méltányosnak Ítélné, hogy azon esetre, ha a folyamodó mint bécsi 
lelkész és hittanár a bécsi evang. egykázközség részéről semmiféle, vagy csak 
a régi egyetemes nyugdijintézeti évi nyugdijösszegnél kisebb nyugdíjban része
sülhetne, az egyházkerület bizonyos évi segélyt biztosítson számára munka- 
képtelensége idejére. E segély összegéről azonban csak a bécsi egyházközség 
részéről várható nyugdijának ismerete alapján lehetne javaslatot tenni. A segély
nek a folyamodó halála után özvegye javára való megszavazásáról is csak az 
esetben lehetne tárgyalni, ha a folyamodónak neje legalább a régi gyámoldai 
alapszabályok érvényességének idején a 9. §. alapján gyámdijjogosultnak lett 
volna tekinthető.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelem érdemleges tárgyalása 
előtt felhívja a folyamodót arra, hogy a bécsi evang. egyházközség
nek a folyamodó nyugdijügyi viszonyairól szóló hivatalos bizonyít
ványát és az esketési bizonyítványt az egyházkerületi pénzügyi 
bizottsághoz terjeszsze be.

1£>0- Ugyanazon jegyzőkönyv 73. pontjára a számvevő a következő 
jelentést terjeszti elő az egyházközségi és egyházmegyei alapítványok alapító- 
leveleinek megvizsgálásáról.

Miután az egyetemes közgyűlés az 1904. évi jegyzőkönyv 112. pontjá-
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ban az alapítványokról szóló szabályrendeletet megállapította, egyházkerületi 
közgyűlésünk az 1906. évi jegyzőkönyv 58. pontjában felhívta az egyház
megyéket arra, hogy a kezelésük alatt lévő összes alapítványok és alapok 
jegyzékét küldjék be oly czélból, hogy az alapitványtermészetü tőkéket meg
jelölvén, ezekről az alapító-levelek kiállíthatok legyenek. Az egyházmegyék és 
egyházközségek nagyobbrésze azonban nemcsak a jegyzékeket, hanem az 
alapító-leveleket is beterjesztette. Püspök ur az utóbbiaknak megvizsgálá
sára az egyházkerületi számvevőt hívta fel, aki ez utasításnak megfelelvén, 
a következőkben terjesztette elő az alapítványok rendezéséről szóló záró 
jelentését.

A számvevő a beérkezett alapító-leveleket, illetőleg ezek másolatait az 
alapítványi szabályrendeletben előirt kellékek szempontjából megvizsgálta, a 
hibásakat vagy hiányosakat a megfelelő kifogások közlése mellett kiegészítés 
vagy helyesbbités végett visszaküldődé, a szabályrendeleteknek megfelelőket 
czédulajegyzékbe foglalta, az egyházközségek tőkejegyzékei szerint hiányzó 
alapító-leveleket bekérte és immár örömmel jelentheti, hogy egyházközségeink 
majdnem valamennyi alapítványáról megvannak a szabályszerű alapító-levelek. 
Rendben vannak nevezetesen a győri egyházmegyében 116, a kemenesaljaiban 
97, a somogyiban 22, a soproni alsóban 143, a soproni felsőben 250, a 
tolna-baranya-somogyiban 33, a vasi felsőben 51, a vasi közép egyházmegyé
ben 41, a veszprémiben 122 és a zalai egyházmegyében 23, összesen 898 alapít
ványnak alapító-levelei. A számvevő ez évi április végén lezárta a czédula- 
jegyzéket, hogy ennek alapján még elkészíthesse az egyházmegyei jegyzéke
ket ; az utóbb még beküldött alapitó-levelekröl az alapítványok czimét, czélját, 
eredeti tőkéjét s az alapító-levelek eredeti vagy másolati példányszámát fel
tüntető pótjegyzéket készített. Jelenti egyúttal, hogy az alapitó-leveleket s a 
hozzájuk tartozó ügyiratokat, valamint a czédulajegyzéket ládába csomagol- 
tatta és ez évi julius hó 3-án a püspöki hivatalhoz felterjesztette. A bemuta
tott 11 drb. jegyzékre nézve pedig indítványozza, hogy azok az egyházkerületi 
háztartásról szóló szabályrendelet 13. §. d) pontja értelmében nyilvántartás, 
ellenőrzés és az uj alapítványok folytatólagos felvétele czéljából az egyház
kerületi számvevőszéknek rendelkezésére bocsáttassanak. Ugyancsak az egyház
kerületi számvevőszékhez kéri áttenni azt a bemutatott kimutatást is, amely a 
még hátralékos alapitó-leveleket sorolja fel. Némely egyházközség ugyanis nem 
tőle függő okokból nem terjeszthette be a mai napig sem alapító-leveleit, más 
ismeretlen okból késedelmeskedik, sőt ismét más a számvevő háromszori 
kérését sem méltatta válaszra.

A pénzügyi bizottság 1908. évi julius hó 9-én tartott üléséről felvett 
jegyzőkönyv 68. pontjára és az 1909. évi február 9-iki ülés jegyzőkönyvének
10. pontjára való utalással a számvevő örömmel jelenti, hogy az ezen két 
jegyzőkönyvi pontban felsorolt hiányzó vagy elveszett alapítványok közül a 
legtöbbnek meg van még a tőkéje, csak a tőke alapítványi jellege ment volt 
feledésbe, másoknak a tőkéjét az egyházközség maga állította helyre ; de van-
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nak olyanok is, melyeknek tőkéje csorbult vagy teljesen elveszett és olyanok, 
amelyekről mindmáig nem sikerült megállapítani, hogy mikor és miért szűn
tek meg. Közelebbről :

a) Az egyházközségek által helyreállittattak :
1. Nagygeresden az özv. Bognár Istvánná Dezső Juliánna-féle alapít

vány (1846:2000 vfrt).
2. Répczeszemerén a szintén özv. Bognár Istvánná Dezső Juliánná 

nevét viselő alapítvány (1846:2000 vfrt és ingatlan).
3. Farádon az Ostffy Pál-féle alapítvány (1889: 1000 frt).
4. Szilsárkány az Ostffy Pál-féle alapítvány (1889:500 frt).
5. Nemeskéren a Csaplovics Dániel-féle (1855:500 frt).
6. Köttsén a Rhendesi Bárány Pál-féle (1866:63 frt 72 kr).
7. Sárszentlőrinczen a Zsivora György-féle (1883: most 13600 K).
8. Ajkán a Hertelendy György-féle (1870:500 frt).
9. Veszprémben a Szakonyi István-féle (1882:200 frt).

10. Pápán a Királyföldi Péter-féle (1873:400 frt).
11. Kővágóőrsön a Rhendesi Bárány Pál-féle (1866: 127 K 44 f).
12. Répczelakon a Tóth Juliánna-féle (1863 : 500 vfrt) és a Radó Gedeon- 

féle (1876 : 100 frt).
Ezen alapítványoknak tőkeösszege 24034 korona 88 fillér, mely nagy

részt megvolt ugyan, de részben az egyházközségek vagyonából, illetőleg teher
vállalásából is helyreállittatott. Az egyházközségek e kegyeletes intézkedései 
valóban elismerésre méltók.

b) Részben vagy teljesen elvesztek :
1. Ruszton a Hajnóczi János K.-féle alapítványnak 6343 korona 03 fillér- 

nyi eredeti tőkéje (1812), most 2982 korona 54 fillérrel kisebb és csak 3360 
korona 54 fillért tesz.

2. Nemescsoón a Farkas Ádám-féle (1871 :400 frt) vagy nem is létesült 
vagy korán elveszett.

3. Kővágóörsön az özv. Mezriczky Józsefné Bárány Borbála-féle alapít
ványnak (1845: 100 frt) semmi nyomát nem találták, tehát szintén vagy nem 
létesült vagy elveszett.

4. Kapolcson a Barcza Ferencz és neje Káldy Zsófia-féle alapítvány 
(1804: 1000 frt) létesült ugyan, de 1807 után valamikor megszűnt, valószínű
leg 1832-ben egyházi építkezésekre fordították.

c) Nem alapitvány-jellegü tőkék :
1. A győrszemerei id. Matkovich Pál-féle hagyaték (1808:5000 frt), 

melynek kamatjait az örökösök 1890-ig fizették, majd ingatlanok adományo
zásával váltották meg ;

2. a Lajpczig István-féle hagyomány (1897:100 frt), melyet a vései 
egyházközség saját tőkéihez csatolt.

d) Kétesek még a következő alapítványok :
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1. A Würth János Teofil-féle alapítvány (1771 : 20000 frt), melyben a 
győri és nemesdömölki egyházközségek vannak érdekelve ;

2. a győri özv. Telekesi Török Istvánné-féle alapítvány (1732 : 2000 frt) 
és Barcza Ferencz és neje Káldy Zsófia-féle (1804: 1000 frt);

3. a nemesdömölki özv. Csiba Mihályné-féle alapítvány (1798: 1000 frt).
4. a bonyhádi Zsivora György-féle (1883: 1000 frt) és Rhendesi Bárány 

Pál-féle (1866 : 200 frt) ;
5. a rohonczi Jósa-féle alapítvány (1819:500 frt és szőlő s rét);
6. a nemes Thalmon Juliánna-féle alapítvány (1822 : 100— 100 frt), mely

ben Dabrony és Gergelyi egyházközségek vannak érdekelve.
Ezzel kapcsolatban a számvevő indítványozza, hogy a helyreállított 

alapítványokról szóló jelentés elismeréssel, a nem létesült vagy elveszett ala
pítványokról szóló rész sajnálattal, a nem-alapitvány-jellegü tőkékről szóló rész 
egyszerűen s végül a kétes alapítványokról szóló jelentés azzal vétessék tudo
másul, hogy ezekre nézve az egyházkerületi számvevőszék az érdekelt egyház- 
községektől kérje be a részletes jelentést.

Nagyon ajánlatos volna továbbá az egyházközségek számára kiadni egy 
az alapítványok kezelésére, nyilvántartására és elszámolására vonatkozó olyan 
részletes utasítást, amely az alapítványi főkönyv és törzslap mintaivein pél
dákkal is megmagyarázza azt, amiről az egyetemes alapítványi szabályrende
let csak egész általánosságban szól. Az utasítás alapjául szolgálhatna a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által az 1910. évi 15493. sz. a. kelt 
rendelettel a gyógypaedagógiai intézetekhez kötött alapítványokra vonatkozólag 
kiadott utasítás (Hivatalos Közlöny 1910. évi 7. sz.), amelyet azonban egy
szerűsíteni kellene. Az utasítást, a főkönyvi iveket és törzslapokat az egyház- 
kerület nyomathatná ki és önköltségi áron bocsáthatná az egyházközségek 
használatára.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a számvevői jelentést egészben 
tudomásul veszi és ennek tárgyalása alapján határozati javaslatokat terjeszt az 
egyházkerületi közgyűlés elé, amely azokat a következő alakban határozati 
erőre emeli. /

Az egyházkerületi közgyűlés :
a) az alapító-levelek megvizsgálásáról szóló számvevői jelen

tést jóváhagyólag tudomásul veszi ; egyúttal legteljesebb elismeré
sét fejezi ki Jausz Vilmos egyházkerületi főszámvevő urnák az 
egyházmegyei számvevőszékek helyett elvégzett hat esztendős óriási 
munkájáért, melyet az egyházközségi és egyházmegyei alapítványok 
alapító-leveleinek rendezésével végzett s ezen nagy rflunka némi 
anyagi elismerése fejében 1000 korona tiszteletdijat szavaz meg 
neki a jövő évi államsegély terhére ;

b) az alapító-levelek jegyzékeit a további nyilvántartás, ellen
őrzés és az uj alapítványok folytatólagos bejegyzése czéljából az 
egyházkerületi számvevőszéknek kiadja ;
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c) a még hátralékos alapító-levelekről szóló számvevői kimu
tatást azzal az utasítással adja át az egyházkerületi számvevőszék 
elnökségének, hogy az illető egyházközségeket az alapító-leveleknek 
ez évi deczember 31-ig való beküldésére haladéktalanul felhívja;

d) a számvevői jelentésnek a helyreállított alapítványokról 
szóló részét örömmel és az illető egyházközségek iránt nyilvánított 
meleg elismeréssel, a megcsonkult vagy megszűnt alapítványokról 
szóló részét pedig sajnálattal tudomásul veszi ;

e) felhívja Győr, Nemesdömölk, Bonyhád, Rohoncz, Dabrony 
és Gergelyi egyházközségeket, hogy az 1908 július 9-iki egyház
kerületi pénzügyi bizottsági jegyzőkönyv 68. pontjában felsorolt 
azon alapítványokról, melyekben ezen egyházközségek érdekelve 
vannak, ez évi deczember 31-ig kimerítő jelentést terjeszszenek be 
az egyházkerületi számvevőszékhez ;

f) felhívja az egyházkerületi számvevőszéket, hogy az egyház- 
» községek számára oly részletes utasítást dolgozzon ki, amely az

alapítványok kezelésére, nyilvántartására és elszámolására részlete
sen kiterjeszkedve, mindezt az utasításhoz mellékelt főkönyv-iven és 
törzslapon több gyakorlati példával világosan megmagyarázza ; s 
hogy ezen munkálatát a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé 
terjeszsze ;

g) utasítja az egyházmegyék számvevőszékeit, az alapítványi 
szabályrendelet 34. §-ának betartására, amely szerint „az alapít
vány nem képezvén az egyház vagy iskola tulajdonát, az egyházi 
vagyontól elkülönítve kezelendő“ , szigorúan ügyeljenek ; egyúttal 
arra, hogy az alapítványokra és azoknak hováforditására vonatkozó 
jelentéseiket még oly időben terjeszszék be az egyházker. számvevő- 
székhez, amikor ez az alapítványi szabályrendelet 39. §-ának értel
mében az összefoglaló jelentésnek az egyházkerületi jegyzőkönyvbe 
való felvételéről gondoskodhatik.

1£>7- Ugyanazon jegyzőkönyv 74. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy néhai Gömbös Géza sárvári ügyvéd a soproni evang. liczeumnak 1000 
koronát hagyott családi ösztöndij-alapitványul, egyúttal bemutatja ez alapítvány 
alapító-levelének következő tervezetét :

Istenben boldogult Gömbös Géza sárvári ügyvéd és neje Gömbös Gézáné 
Pálffy Gizella 1910. évi október hó 3-án kelt és ugyanazon évi október hó 
20-án a sárvári kir. járásbíróság által a 39/111. számú jegyzőkönyvvel kihir
detett közös végrendeletük I. 2. b) pontjában szószerint a következőleg 
intézkedtek :

„2. Rendelem, hogy a hagyaték megnyílta után 1, azaz egy év múlva

Alapitó-levél.
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leendő örököseim, illetőleg örökösöm tartozik a következő hagyományokat 
készpénzben és kamat nélkül kifizetni :

a )  ........
b) A soproni ág. hitv. evang. liczeumnak egy nevemet viselendő örök 

alapítványra 1000 korona, azaz egyezer koronát azzal, hogy ezen alapítványom 
mindenkori kamatjövedelmét mint ösztöndíjat a családomból, illetve rokon
ságomból származó, az intézetnél tanuló jó magaviseletü, jó erkölcsű és szor
galmas, jó előmeneteld ifjú élvezze az intézeti igazgatóság adományozása 
alapján.“

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület mint a soproni ág. hitv. evang. 
liczeum tulajdonosa és fenntartója, ezt az alapítványt az 1911. évi augusztus 
hó 9-én és következő napján Szombathelyen tartott egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 157. pontjában foglalt határozattal hálás kegyelettel elfogadta 
és a Gömbös Elek ur által az egyházkerület pénztárába befizetett 1000, azaz 
egyezer korona tőkéből a magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyetemes 
egyház alapítványi szabályrendelete értelmében a következő alapítványt létesíti :

I.
Az alapítvány czime : „Gömbös Géza alapítványa“ .

II.
Az alapítvány tőkéje a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház leg

felsőbb jóváhagyással ellátott Alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen 
közhitelű takarékpénztárban, állandóan pedig árvaszerü biztasitékot nyújtó ingat
lanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyitvánitott közértékpapirok- 
ban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására fordittatik.

» III.
Az alapítvány jövedelme évenkint egy, a soproni ág. hitv. evang. főiskola 

valamely intézetébe (theol. akadémia, főgimnázium, tanítóképző-intézet) járó 
olyan jó magaviseletü, jó erkölcsű és szorgalmas, jó előmenetelü ifjúnak, aki 
az alapitóval, néhai Gömbös Géza sárvári ügyvéddel való rokonságát kimu
tatja, mint ösztöndíj kiadandó.

IV.
Annak megállapítása, hogy a folyamodóban megvannak-e az ösztöndíj 

elnyeréséhez szükséges feltételek, valamint az ösztöndíj utalványozása a soproni 
ág. hitv. evang. főiskola ösztöndijosztó bizottságának hatáskörébe tartozik.

V.
Azon esetb.en, ha az ösztöndíjért senki sem folyamodnék, vagy ha a 

megjelölt feltételek hiányában az ösztöndijat nem lehetne kiadni : az alapítvány 
jövedelme a tőkéhez csatoltatik és annak gyarapítására fordittatik.



VI.
Az alapítvány a fentidézett Alkotmány 233. §-a értelmében a dunántúli 

ág. Iiitv. evang. egyházkerület tulajdona marad és jövedelme kizárólag ág. hitv. 
evang. iskolai czélra fordítandó abban az esetben is, ha a soproni ág. 
hitv. ev. főiskola a magyarországi ág. hitv. evang. egyház kötelékén kívül álló 
tényező rendelkezése alá kerülne.

VII.

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 
kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének az alapitó akara
tával megegyező felhasználására : egyúttal kijelenti, hogy az alapítványra nézve 
a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

V i l i .

Az alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben a fentidézett Alkotmány 
119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből és püspökből álló egyház
kerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

Az egyházkerületi közgyűlés néhai Gömbös Géza liczeumi 
ösztöndij-alapitványát hálás kegyelettel elfogadja, az egyházker. 
pénzügyi bizottság által bemutatott alapitó-levelet jóváhagyja és 
utasítja a számvevőt, hogy azt négy eredeti példányban kiállítsa és 
aláírás és további eljárás végett az egyházkerületi elnökséghez 
felterjeszsze.

1 5 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 75. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy dr. Maróthy László ur a kemenesaljai esperes ur közvetítésével a követ
kező alapítványi pótrendelkezést terjesztette be : *

„Pótrendelkezés az 1903. évi április hó 12-én kelt alapitó-levélhez. A 
fenthivatkozott „Maróthy Lászlóné Káldy Ida alapítványira vonatkozó alapító
levelemben fenntartott jogomnál fogva ezen alapítvány adományozására vonat
kozólag tekintettel arra, hogy azon intencióm, hogy azt csak kemenesaljai 
tanító leánya nyerhesse el : pályázó hiánya miatt mindig betartható nem volt, 
azon változtatást óhajtom tenni, hogy az alapítvány kamatainak elnyeréséért 
ne csak kemenesaljai tanító leánya, hanem az egyházkerületi ev. leányintézet 
bármely növendéke kérvényezhessen és emiatt, megköszönve a kemenesaljai 
tanítóegyesület ez ügyben eddigi buzgó kifejtett fáradozását, jövőben vélemé
nyezésre Kemenesalja evang. esperesét kérem fel, azzal mégis, hogy az ado
mányozó a pályázók közül szabadon választhasson és az adományozás jogát 
az eredeti adománylevélben megjelölt egyéneknek tartom fenn. — Káld, 1911 
április 24. Dr. Maróthy László s. k.“

Az egyházkerületi közgyűlés az alapitónak pótrendelkezését 
tudomásul veszi és kötelezi magát arra, hogy az alapítványt az
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alapitó újabban kifejezett akaratának megfelelően kezelteti ; egy
úttal utasítja az egyházkerületi számvevőt, hogy ezen alapítvány 
alapító-leveleire a pótrendelkezés szószerinti szövegét és az elfoga
dási záradékot reávezesse és azokat aláírás végett az egyházkerületi 
elnökséghez felterjeszsze.

1£>9- Ugyanazon jegyzőkönyv 76. pontja szerint néhai Laschober 
Mátyás kismartoni ügyvéd, a soproni liczeumban tanuló korában élvezett 
jótéteményekre való hálás emlékezéssel az 1881. évtől fogva szinte évenkint 
adományozott kisebb-nagyobb összegeket a soproni egyházközségnek egy 
„Laschober Teréz, Arthur és Marianna“ néven kezelendő alapra, amely az 
egyházközség kimutatása szerint 1910 végéig 3314 koronára emelkedett. Igaz 
ugyan, hogy az alapitó a presbitériumhoz intézett 1882. évi május 17-iki levele 
szerint „ez összegekben csak adósságtörlesztést látván, másnemű felhasználá
suk ellen semmi kifogása“ nem volt ; de ugyanazon levélben azt az óhaját 
is nyilvánítja, hogy „ezen tehetségemhez képest ezentúl is szaporítandó összeg 
. . . . uj ösztöndíj-alapnak használtassék fel olyképen, hogy addig, mig a 
soproni evang. főtanoda javára tett ezen, még jövőben is megszaporitandó 
alapítványom közelebbi hivatásáról tüzetesebben intézkedném, évi kamatjai a 
tőkéhez csatoltassanak és kamatoztassanak“ . Mivel továbbá az alapitó a soproni 
főiskolában élvezett jótéteményekért járó hálából küldte be adományait, még 
pedig rendesen a liczeumi igazgató utján, amiről az iskolai évi értesítők min
dig hálásan megemlékeznek ; mivel az egyházközség maga is e tőkét mindig 
„Laschober Teréz, Arthur és Marianna-féle ösztöndij-alapitvány“ czimén tar
totta nyilván : a soproni egyházközség bizonyára hajlandó lesz az alapitó 
intenciója iránt való kegyeletes tiszteletből e tökéből ösztöndij-alapitványt 
létesíteni.

Az egyházkerület, mint a soproni főiskola fenntartója, felkéri 
a soproni egyházközséget, hogy a „Laschober Teréz, Arthur és 
Marianna“ néven kezelt tőkét ösztöndij-alapitványnak nyilvánítani 
és erről a szabályszerű alapító-levelet kiállítani szíveskedjék. Ameny- 
nyiben az egyházközség a kedvezményesekre vonatkozó feltételeket 
a fenntartó testülettel egyetértőleg óhajtaná megállapítani, az egyház
kerületi közgyűlés ez ügyben a theol. akadémia, a főgimnázium és 
a tanítóképző-intézet igazgatóit hatalmazza fel a fenntartó testület 
nevében való végérvényü nyilatkozattételre.

1 6 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 77. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy a kőszegi felsőbb leányiskolái helyi bizottság a leányiskolái „Haubncr 
Máté szuperintendens alapítványa“ kedvezményeinek odaítélése alkalmával az 
ő nézete szerint nem járt el pontosan az alapitó-levél szerint, amennyiben 
ennek III. a) pontja ellenére a két kedvezményestől a kedvezményi összeg és 
a teljes összegű rendes tartásdij külömbözetét be nem kívánta. A bizottság 
csak a végrendeletnek azon szavai alapján járt el, hogy „két ingyenes hely 
létesittessék“, de figyelmen kívül hagyta, hogy az alapitó, ámbár a kedvez-
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ményesek csakis lelkészek, vagy tanítók leányai lehetnek, nem az ezek szá
mára cgyházkertíletileg megállapított kedvezményes díjnak kétszeresét, azaz 
800 koronát, hanem a teljes összegű rendes tartásdijnak kétszeresét, vagyis 
évi 1200 koronát rendelt. Amikor a számvevő az alapitó-levél elkészítése 
ügyében az alapítónak végrendeleti végrehajtójával tárgyalt és ama látszólagos 
ellenmondásra utalt, ebből az alapitónak azon intencziójára következtettek, 
hogy az ő kedvezményesei a teljes tartásdijat fizessék, azaz, hogy a fenntartó 
testületnek ne kelljen reá fizetnie az ő kedvezményeseinek tartásdijára, miké
pen ráfizetett minden lelkész- vagy tanitó-leány eltartási dijára. Az ugyanis 
alig lehetett az alapitónak szándéka, hogy az alapítványával az egyházkerületre 
még bármi csekély terhet rójjon. A végrendeleti végrehajtóval történt meg
állapodásnak megfelelően készítette el a számvevő az alapító-levelet, amelyet 
a végrendeleti végrehajtó aláirt, az egyházkerületi közgyűlés elfogadott és a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium jóváhagyott. Ezen ily módon már most 
minden érdekeltet feltétlenül kötelező alapitó-levél III. a) pontja igy hangzik : 
„ha az alapítványi jövedelem a fenntartó testület által megállapított két teljes 
összegű, rendes tartásdij fedezésére nem volna elegendő, úgy egy-egy kedvez
mény az alapítványi jövedelem felében állapítandó meg ; az ezen kedvezmény 
és a teljes összegű, rendes tartásdij különbözeiét a kedvezményes növendék 
tartozik megfizetni“ . Mivel az alapítványból ez évben csak 1000 korona folyó- 
sittatott, egy-egy kedvezmény 500 koronában volt megállapítandó, az alapitó- 
levél szerint tehát mindegyik kedvezményesnek 100 koronát kellett volna az 
intézeti pénztárba befizetnie. Amikor a számvevő a bizottság alapitó-levél- 
ellenes eljárásáról a püspök urnák jelentést tett, azt az utasítást nyerte, hogy 
az ügyet döntés végett az egyházkerületi pénzügyi bizottság elé terjeszsze.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság, tekintettel arra, hogy a tanév, melyre 
az alapítványi kedvezmény szól, immár letelt, a kőszegi helyi bizottság intéz
kedését most tudomásul veszi, de felkéri a helyi bizottságot, hogy ezentúl 
szorosan tartsa magát az alapitó-levél rendelkezéseihez, melyeknek betartására 
nézve a fenntartó hatóság kötelezettséget vállalt, azaz a Haubner-alapitvány 
kedvezményeseit mindaddig, inig az alapítványi jövedelem a fenntartó hatóság 
által megállapított teljes összegű, rendes tartásdij kétszeresének fedezésére 
nem elegendő, kötelezze a különbözetnek lefizetésére.

Tudomásul szolgál.
1 6 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 78. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy Szabó Kálmán főgimnáziumi tanár eddig csak mint számvevői segéd 
volt alkalmazva havi díjazás mellett. Mivel a reá bízott munkákat nagy pontos
sággal és lelkiismerettel látta el, a számvevő arra kéri a pénzügyi bizottságot, 
hogy Szabó Kálmánnak alszámvevővé való választását az egyházkerületi köz
gyűlésen javaslatba hozza. A számvevő ugyanis több munkát csakis az egyház- 
kerület által megválasztott és esküt tett alszámvevőre bizhat, csak az teljesít
het a szabályrendelet értelmében saját felelőssége mellett is bizonyos felada
tokat és csak mint esküt tett hivatalnok helyettesítheti az egyházkerületi pénz-
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tár többi tisztviselőit. De mivel ezeknek mandátuma már 1912. évi deczember 
hó 31-én jár le, a mostani alszámvevői választás is addig terjedő joghatálylyal 
bírjon. A pénzügyi bizottság e javaslatot pártolólag terjeszti elő.

Az egyházkerületi közgyűlés Szabó Kálmán főgimnáziumi 
tanárt az 1912. évi deczember hó 31-ig szóló megbízatással egyház
kerületi alszámvevőnek megválasztja és utasítja az egyházkerületi 
pénzügyi bizottságot, hogy őt a legközelebbi bizottsági ülésen a 
szabályrendéletben előirt hivatalos eskü letételére felhívja.

1 6 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 79. pontja szerint a számvevő bemutatja 
az antunováczi, pogányszentpéteri és malibastáji egyházközségeknek, továbbá 
Szerényi Sándor, Mérnyi Ádám és Plivelics Fülöp lelkészeknek segélykérvé
nyeit és jelenti, hogy ezen hat kérvény csak ez évi julius 7-én érkezvén be, 
amikor az összes segélyfelosztási tervek már régen elkészültek, javaslatot nem 
terjeszthet elő.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a kérvényeket, amelyek közül egy 
sem kelt az egyházkerületi közgyűlés által ismételten megái lapított és közzé
tett junius 1-i végső határidő előtt, az ez évi segélyfelosztási tervezetekben 
már nem vehette figyelembe. Egyben rámutatott arra a visszásságra, hogy az 
egyházkerületi közgyűlésnek eddig szokásos megtartási ideje mellett a pénz
ügyi bizottságnak legkésőbb junius végén kell megtartania évi főülését, holott 
az egyházmegyei gyűlések, amelyek pedig a segélykérvényeket is vannak 
hivatva elsőfokon tárgyalni, többnyire csak julius havában tartatnak meg. Vagy 
az egyházkerületi közgyűlést kellene október havában, vagy az egyházmegyei 
közgyűléseket legkésőbb május végéig megtartani. A pénzügyi bizottság tehát 
arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a rendes ügykezelés és igazságos 
javaslattétel érdekében a gyűlések sorrendjére vonatkozó valamely kötelező 
határozatot hozzon.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy egyházi 
alkotmányunk értelmében úgy az egyházmegyei, mint az egyház
kerületi közgyűlések egybehivása s azok határidejének megállapítása 
kizárólag az illetékes egyházmegyei, illetve egyházkerületi elnök
ségek hatáskörébe tartozik, ez irányban kötelező határozat hozata
lát helyén valónak nem találja.

1 6 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 82. pontja szerint Hofbauer Pál veszprémi 
esperes a káplántartási államsegély-átalányból 968 korona 75 fillér államsegélyt 
kér az 1908. évtől 1911. évi október 29-ig terjedő időre.

Miután ezen kérvényt folyamodó az egyházkerületi közgyűlés 
színe előtt visszavonta, az tárgytalanná vált.

1 6 4 .  Olvastatott a gyámoldai igazgatóság 1911. évi julius hó 10-én 
tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv, melynek 1. pontja szerint az intézet pénz
tári forgalma az előző évekhez viszonyítva különösen két pontban tér el : 1 a 
lefizetett tőke bevételi tételének most már semmiféle ellensúlya nincsen a kiadás
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rovatnak tőkésítési tételénél ; 2. az elbocsátott tagok után fizetett egyszer- 
smindenkorra szóló illetmények tétele először szerepel nagyobb összegben.

A gyámoldai köztőke ugyanis 23429 korona 67 fillérrel apadt. Az ala
pítványi tőke ugyan 953 korona 17 fillérrel emelkedett, még pedig a Véssey 
Sándor féle 500 koronás alapitványnyal, a Poszvék Sándor alapítványa az 
alapitónak újabb 420 korona adományával és az egyesitett gyámoldai alapít
vány saját kamatjából 33 koronával 3400 koronára egészittetett ki. Ha ezen 
tőkegyarapodást is figyelembe veszszük, az együttes tökének apadása csak 
22468 korona 50 fillért tesz ki. Ez apadást megokolja az eddig is tapasztalt 
11 — 12000 koronányi évi hanyatláson kivül az év elején megvolt 2266 korona 
76 fillérnyi tulkiadás fedezése, úgy hogy a számadás most 409 korona 21 
fillérnyi maradékkal záródik; továbbá az elbocsátott tagok után fizetett 9744 
korona 96 fillérnyi illetményösszeg. A tulkiadás megszűnése magyarázza meg 
azt is, hogy a vagyonkimutatás szerint a hanyatlás nem a tőkeapadás össze
gében, hanem valamivel kisebb összegben, 20956 korona 14 fillérben mu
tatkozik.

A közel 10000 koronára rugó egyszersmindenkorra szóló illetmény 
összesen 26 tag után járt. Ennek sincsen meg az ellensúlya sem a nyug
díjasok, sem illetményeiknek megfelelő apadásában. A segélypénzesek és 
nyugdíjasok száma ugyanis csak 18-czal apadt, illetményeiknek összege pedig 
csak 1140 korona 60 fillérrel. Legnagyobb még az apadása II. osztályuaknál 
(697 korona 66 fillér), ellenben az 1. osztályúak szükséglete, mivel többen 
1909-ben csak első részletüket kapták, még emelkedett is 259 korona 60 
fillérrel.

Bármely oldalról tekintsük is, az intézet helyzete mindenképen komoly 
és okvetlenül megkívánja, hogy egy-két esztendő múlva uj és nagyobb segély- 
forrásokat nyissunk meg számára.

Tudomásul szolgál.
1 0 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. és 3. pontja szerint a múlt évinél 

csak 70 korona 59 fillérrel nagyobb hátralékos követelésekből 2113 korona 
02 fillér esik a kamatra, 111 korona 14 fillér az egyházközségi hátralékosokra, 
265 korona 23 fillér pedig a tagsági járulékokra.

A segélypénzek és nyugdijak összege 47885 korona 12 fillér. Ez a segély 
járt 85 lelkész (25186 korona 20 fillér), 11 tanár (3990 korona) és 145 tanító 
(18708 korona 92 fillér), összesen 241 gyámoldai tag után.

Tudomásul szolgál.
1 6 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a gyámoldai pénztár 

kezelése rendben lévén, az igazgatóság az 1910. évre szóló szokásos fel
mentvényt megadja.

Tudomásul szolgál.
1 (> 7 . Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a gyámolda segélye

zésére nézve az igazgatóság a következő javaslatot terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé :
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a) az cgyházkerületi állam segélyből...............................  20000 K
b) az egyetemes közalap jövedelm éből.................................1300 „
c) az 1910. évi biztosítási nyereségből . . 3700 „

Összesen : 25000 K
Az egyházkerületi közgyűlés a gyámoldai igazgatóság javas

latát határozati erőre emeli.
1 6 8 -  Az egyházkerületi pénzügyi bizottság elnöke előterjeszti Gyóró fiók

egyházközség kérvényét, amelyben felállítandó iskolája és tanitólakása bérleti 
dijának fedezésére 280 korona segélyt kér. Az alig 120 lelket számláló egyház- 
községnek 12000 korona költséggel építendő iskolája és tanitólakása csak a 
a jövő évben készül el teljesen, de a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumnak tanitófizetés kiegészítési államsegélyt engedélyező rendelete következ
tében már folyó év őszén kell iskoláját megnyitnia. Mivel a segélykérvény 
nem az egyházközség hibájából, hanem a miniszteri rendelet késői beérkezése 
miatt lett elkésve benyújtva és mivel a segélynyújtás igen sürgős, a pénz
ügyi bizottsági elnök 200 korona segély megszavazását javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés a gyórói fiókegyházközségnek 
az 1912. évi közalapsegély terhére 200 korona rendkívüli segélyt 
szavaz meg oly módon, hogy ezen összeget az egyetemes közalap
1912. évi segélyének folyósításáig az egyházkerületi missiói alap 
előlegezi.

1 6 0 .  A pénzügyi bizottság elnöke előterjeszti Szente Gyula bakony- 
bánki tanító folyamodását, amelyben a családját s magát ért súlyos betegségi 
esetekre s az azok folytán szükségessé vált kiadásokra való hivatkozással 
rendkívüli segélyt kér.

Az egyházker. közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi bizottságot, 
hogy a lelkészi s esperesi javaslat beterjesztése után a legköze
lebbi ülésen a segélykérvény ügyében végérvényesen határozzon.

1 7 0 .  A pénzügyi bizottság elnöke jelenti, hogy utólag terjesztetett be 
hozzá a veszprémi egyházmegyének a pénzügyi bizottsághoz intézett kérelme, 
amelyben az egyházmegye számára megállapított hitoktatói díjátalánynak föl
emelését és a veszprémi lelkész javára az eddig élvezett 200 korona hitoktatói 
díjnak folyósítását kéri. A kérvénynek a veszprémi lelkész' hitoktatói dijára 
vonatkozó részére nézve az egyházkerületi közgyűlés már határozott; a hit
oktatói díjátalány emelésére vonatkozó kérelem pedig azonos lévén a somogyi 
egyházmegyei számvevőszék kérelmével, az arra vonatkozó közgyűlési hatá
rozat szerint ezen kérelem sem teljesíthető.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul 
veszi és fölhívja az egyházmegyék figyelmét a jelen jegyzőkönyv 
152. pontjában foglalt határozatra.

1 7 1 .  A pénzügyi bizottság elnöke bemutatja a vasi felső egyházmegyé
nek részletesen megokolt fölterjesztését, amelyben azzal a kérelemmel fordul
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az egyházkerületi közgyűléshez, hogy a részére megszavazott 500 korona 
hitoktatói dij átalány 1000 koronára emeltessék.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet az előző jegyzőkönyvi 
pontban felhozott okok miatt szintén nem teljesítheti. Tekintettel 
azonban arra, hogy egyházkerületünk az eddigi szűk keretek között 
mozgó hitoktatásnak költségeit nem képes fedezni, pedig azt egyhá
zunk fontos érdekeinek sérelme nélkül e szűk keretek közé sokáig 
már nem szoríthatja, az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy 
fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez és kéri az egyetemes 
közalapsegélynek a hitoktatói dij szükségleteket nagyobb figyelemben 
részesítő arányosabb felosztását, vagy az uj államsegély egy ré
szének az egyházkerületek rendelkezésére bocsátását.

I 7 í^ -  Az egyházkerületi pénzügyi bizottság elnöke jelenti, hogy a zalai 
egyházmegye a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jkönyvének 144. pontjában 
foglalt határozatot végrehajtva, az egyházmegye és egyházközségeinek törté
netét egyházkerületünk összes anyaegyházközségeinek 1 — 1 példányban dijta-* 
lanul megküldötte.

Tudomásul szolgál.
1 7 3 .  Az egyházkerületi közgyűlés teljes mértékben méltányolva azt a 

nagy és fáradságos munkát, amelyet az egyházkerületi pénzügyi bizottság 
évről évre önzetlen odaadással és kiváló szakértelemmel, lelkiismeretes pontos
sággal egyházunk érdekében végez : a bizottság minden tagjának, de külö
nösen a bizottság ügybuzgó elnökének jegyzőkönyvileg hálás elismerését és 
köszönetét fejezi ki.

Jegyezte :

Dr*. A j k a y  B é l a
egyházkerületi v. főjegyző.

1 7 4 .  Felvétetett az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése. E 
szerint tanköteles volt 6— 15 éves 19.287 fiú, 19.084 leány, összesen 38.371. 
Ezek közül iskolába járt 18.639 fiú, 18.542 leány, összesen 37.181. Iskoláira 
forditott az egyházkerület összesen 133.875 korona 11 fillért.

Tudomásul szolgált.
1 7 £>. Olvastatott a hitoktatásról szóló jelentés, mely szerint hitoktatás

ban részesült: másjellegü tanítóképzőkben 43 tanuló, felső leányiskolában 10, 
polgári iskolában 578, elemiben 3225, tanoncziskolában 447, összesen 4303. 
Ezek közül 338 konfirmáltatott.

Örvendetes tudomásul szolgált, egyúttal a hitoktatóknak el
ismerés szavaztatott.

1 7 G - Felvétetett a népiskolai bizottság jelentése kapcsán „az ág. hitv. 
ev. egyház elemi népiskolai tanítóinak szolgálati viszonyait meghatározó 
szabályrendelettervezet“-ére tett észrevétel.
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Tudomásul szolgált azzal, hogy az egyházkerületi népiskolai 
bizottság észrevételeit küldje be az egyetemes tanügyi bizottságnak.

1 7 7 .  Olvastatott ugyanazon jelentés 6., 7. pontja, melyben evang. 
jellegű patronázs-egyesületek szervezésére, ugyszinte a selyemtenyésztés meg- 
kedveltetésére hívja fel az egyházkerület figyelmét.

Az egyházkerület a népiskolai bizottság felhívását foganatba- 
vétel végett melegen ajánlja az egyházmegyéknek, illetve egyház- 
községeknek.

1 7 H . Az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése kapcsán Papp 
József igazgató püspök úrtól 4132. sz. a. megbízatást nyervén, a vasi közép 
egyházmegyei tanitóegylet alapszabályait ajánlólag beterjeszti.

Az egyházkerületi közgyűlés a vasi közép egyházmegyei ev. 
tanítóegyesület újabb alapszabályait jóváhagyta.

1 7 0 .  Az egyházkerületi véleményező bizottság jelentése kapcsán olvas
tatott a nemeshanyi ev. leányegyházközségnek az egyházkerületi közgyűléshez 
intézett kérvénye, amelyben a nagymélt. m. kir. belügyminisztériumhoz iskolá
jának fölépítéséhez országos könyöradománynak négy könyvre, egy évi idő
tartamra gyüjthetése végett az engedély megadása iránt benyújtott folyamod
ványának támogatását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel a kérvényben fölhozott 
nyomós indokokra, nevezetesen, hogy a hatóság az iskolát rozzant 
állapota miatt be akarja záratni, hogy továbbá a kérvényező leány
egyházközség tagjainak száma csekély s azoknak is nagyrésze 
szegény, végül, hogy Galsa anyaegyházközség lelkészlakát teljesen 
újra kell építeni, amely építkezés terheihez nevezett filia tagjainak 
nagy összeggel kell hozzájárultok — kimondja, hogy a kérvényt 
pártolólag terjeszti föl a nagymélt. belügyminisztériumhoz.

1 8 0 .  Olvastatott a nagydémi ev. leányegyházközségnek a győri egyház
megye által is támogatott kérvénye, melyben az iránt esedezik, hogy az 
egyházkerületi közgyűlés a nagymélt. belügyminisztériumhoz intézett folyamod
ványát, amelyben tanitólak építése czéljából országos könyöradomány gyüjthe- 
tésére engedélyt kér, támogatni kegyeskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel a kérvényben kifejtett 
okokra, miszerint a nevezett filia összesen 200 lelket számlál s 
ezek közt is csak négy vagyonosabb család van s a filia nem 
csekély megerőltetéssel 1857-ben egészen uj templomot, 1871-ben 
uj iskolát épített, azóta pedig az összes egyházközségi tagok be
vonásával és dicséretre méltó áldozatkészségével létfenntartási alapot 
teremtett, — a véleményező bizottság javaslatához képest elhatá
rozta, hogy a kérvényt pártolólag terjeszti föl a nagymélt. belügy
minisztériumhoz azzal, hogy adassék a nagydémi leányegyház
községnek könyöradomány gyűjtési engedély egy évi időtartamra, 
négy könyvre, de csak ág. hitv. ev. hitfeleinknél.
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1 8 1 . Fölvétetett a győri ev. egyházmegye f. évi közgyűlése jegyző
könyvének 40. pontja, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés helyeslőleg 
vette tudomásul azt,1 hogy Börcs fiókegyházközség a maga erejéből hajlandó 
egy missiói tanítói lakást és iskolát építeni és a tanító fizetéséhez 400 koronát 
felajánl ; és mivel a börcsi és öttevényi hitoktatás sikeres teljesítéséhez és a 
szórványban élő hívek lelki gondozása szempontjából szükségesnek tartja ezen 
tanítói állás szervezését és fenntartását; és mivel körülbelül 50 evang. gyer
meknek vallásoktatása az anyaegyházközségtől való nagy távolság miatt sok 
nehézségbe ütközik ; s mivel az egyházkerület úgy a börcsi, mint az öttevényi 
hitoktatásra ez ideig több száz koronát áldozott; azzal a kérelemmel terjeszti 
föl ezen ügyet az egyházkerületi közgyűléshez, hogy mondja ki a börcsi 
missiói tanítói állás szervezését és a tanító hiányzó fizetését a missiói vagy 
hitoktatási alapból pótolni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy ha Börcs 
fiókegyházközségnek igazán szép ajánlatát elfogadja és a tanítói 
állás szervezését engedélyezi, ezzel 2—300 korona több kiadással 
a két szórványhely hitoktatásának kérdését is véglegesen meg
oldhatja — határozatiig kimondja, hogy a börcsi áldozatkész 
hívek által felajánlott tanitófizetést egy évre 1000 koronára kész 
kiegészíteni.

Hogy azonban az államsegély elnyerése előbb vagy utóbb 
bekövetkezhessék, már most köteleztetik Börcs fióegyházközség arra, 
hogy az 1907. évi 27. t.-cz. 12. §-ának 6-ik bekezdése értelmé
ben kérelmezze a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál az uj 
tanítói állás jóváhagyását.

Ezen határozat jogerőre emelkedése előtt áttétetik az egyház
kerületi pénzügyi bizottsághoz azzal az utasítással, hogy a fedezetre 
forrást keressen.

1 8 ^ .  Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyző
könyvének 57. pontja, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés azt az indít
ványt terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy az uj egyházkerületi 
énekeskönyv kívánatos elterjedésének útját egyengesse mindennemű erősza
kolás mellőzésével, hogy az uj énekeskönyv a tanügyi bizottságok által az 
iskolákban tankönyvül hozassák be.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen indítványt magáévá teszi 
és fölkéri az egyházmegyei népiskolai bizottságokat, valamint az 
egyházkerületi népiskolai bizottságot, hogy az uj énekeskönyvet 
az összes egyházkerületbeli iskolák tankönyvei közé fölvegyék.

1 8 3 .  A véleményező bizottság jegyzőkönyve alapján tárgyaltattak a 
veszprémi, zalai és tolna-baranya-somogyi egyházmegyéknek jegyzőkönyvi 
kivonattal fölterjesztett azon határozatai, melyekben — hivatkozással az eddig 
kiutalt hitoktatói dijaknak elégtelenségére — jövőre azoknak fölemelését kérik.
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Az egyházkerületi közgyűlés ez esetben is a jelen jegyző
könyv 152. pontja alatt hozott határozatra utal.

1 8 4 .  Olvastatott a felsőcsalogányi missiói kör folyamodása, melyben 
egy segédlelkészi állás szervezéséhez 900 korona segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is föltétlenül 
szükségesnek tartja, hogy Felsőcsalogányban egyházkerületi segél
lyel mielőbb hitoktató-segédlelkészi állás szerveztessék és megbízza 
a vasi közép egyházmegye esperesét ez ügyben a további teen
dőkkel ; egyúttal a folyamodást javaslattétel czéljából átteszi az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

1 8 5 .  Olvastatott a soproni alsó egyházmegye f. évi közgyűlésének az 
a határozata, melylyel az egyházkerületi közgyűlés utján megkeresi az egye
temes közgyűlést aziránt, hogy az adócsökkentés czéljára adott államsegély
ből az egyetemes közgyűlés által visszatartott egy évi részletet, 396156 koro
nát a lelkészek javadalmának pótlására fordítsa, vagy ha az egész összeget 
e czélra fordítani bármi okból nem lehetne, úgy legalább ezen összegnek 
kamatait utalványozza ki a fent megjelölt czélra.

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy az adó- 
csökkentésre adott államsegély csakis ezen kijelölt czélra fordít
ható és tekintetbe véve az egyetemes közgyűlés határozatát — ezen 
kérelemnek helyt nem adhat.

1 H 6 . Fölvétetett ugyanazon egyházmegye f. évi közgyűlésének azon 
— az összes hazai ev. egyházmegyéknek és egyházkerületeknek hozzájárulás 
végett megküldött s a soproni felső, kemenesaljai és zalai egyházmegyék által 
elfogadott s általuk az egyházkerületi közgyűléshez pártolólag fölterjesztett — 
azon határozata, melynek értelmében az egyházmegyei közgyűlés az egyház- 
kerület utján megkeresi az egyetemes közgyűlést az iránt, hogy addig is, mig 
az 1848: XX. t.-cz.-nek teljes végrehajtása folytán lehetővé válik a lelkészi 
fizetéseknek és korpótlékoknak korszerű rendezése, evang. lelkészi karunk 
nyomasztó anyagi helyzetén némileg könnyítve legyen — szíveskedjék az
1911. évi állami költségvetésbe ev. egyházunk részére fölvett, mintegy 100000 
koronával fölemelt államsegélyből 100000 koronát az összes evang. lelkészek 
között — amennyiben pedig a jelzett összeg erre fedezetet nem nyújtana, 
azon lelkészek között, akik rendes lelkészi minőségben már legalább tiz év óta 
működnek, drágasági pótlék czimén fölosztani ; amennyiben pedig az említett 
100000 korona államsegélytöbblet az állami költségvetésbe más meghatározott 
czélra lenne beállítva, kérje föl az egyházegyetem a magas kormányt, hogy 
ezen összegnek a lelkészek drágasági pótlékára leendő fordithatását enge
délyezze.

Az egyházkerületi közgyűlés — ámbár készséggel elismeri 
ev. lelkészi karunknak súlyos anyagi helyzetét és ezen baj orvoslá
sának égető szükségét — mégis tekintettel arra, hogy a magas 
kormány a legutóbbi költségvetési vita folyamán a lelkészi fizeté-



seknek és korpótlékoknak a közeli jövőben leendő korszerű rende
zését határozottan kilátásba helyezte, ezen határozatot az egyház
egyetemhez pártolólag föl nem terjesztheti.

IM T . Olvastatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyűlésének azon 
határozata, melylyel az egyházmegyei közgyűlés oly értelmű határozat hoza
talára kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyházkerület minden taní
tónak fizetését 35 évi szolgálat után 400 koronával emelje s ezáltal tegye 
lehetővé felekezeti tanítóink fizetésének az állami tanítók fizetésével egyenlővé 
tételét. Ezen fizetésjavitás a tanítói nyugdíjba is beszámítandó lenne, ami által 
a gyámolda fölszámolása folytán előállott veszteség is kárpótoltatnék.

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy ennek 
a tervnek megvalósítása az egyházkerülettől tetemes pénzbeli áldo
zatot kíván — ezt a kérelmet véleményes javaslattétel czéljából 
kiadja az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak.

1*8*8- Olvastatott Kiss János szombathelyi lelkésznek püspök úrhoz 
intézett levele, amelyben az egyházkerületi főiskolai nagybizottsági tagságról 
való lemondását bejelenti.

Az egyházkerületi közgyűlés Kiss János lelkésznek ezen le
mondását — érdemeinek s buzgó tevékenységének méltatásával — 
sajnálattal tudomásul veszi és helyébe Beyer Teofil póttagot a 
főiskolai nagybizottság rendes tagjává, utóbbi helyére Hérints 
Lajost ; az elhunyt Kiss Jenő helyébe pedig főiskolai nagybizottsági 
póttaggá Mayer Oszkárt megválasztja.

1 8 9 .  Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi köz
gyűlése jegyzőkönyvének 6. pontja, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés 
egy fölmerült panaszos eset alkalmából arra nézve kér elvi jelentőségű hatá
rozatot, hogy a tanítói fizetés behajthatatlansága esetén az egyházközségi 
elöljáróság megállapításával érvényes összeg és a behajtható összeg közt mu
tatkozó különbözeiét, vagyis a behajthatatlan járulékot tartozik-e az egyház- 
községi pénztár megtéríteni?

Az egyházkerületi közgyűlés, hivatkozással az 1907. évi 27. 
t.-cz. 10. §-ára, határozatiig kimondja, hogy az iskolafenntartó 
egyházközség köteles a tanító összes javadalmainak esedékessé 
váló részleteit — tekintet nélkül a hátralékokra — pontos időben 
kiszolgáltatni, mely esetben a 76000. sz. miniszteri utasítás 20. §-a 
értelmében a kitüntetett hátralékok az iskolafenntartót illetik s e 
hátralékok ennek javára hajthatók be közigazgatási utón.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen határozatot a ielkészi fize
tések beszedésére is kiterjeszti.

1 9 0 .  Olvastatott a magyarbolyi ev. egyházközség föllebbezése a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegyének azon határozata ellen, melylyel az egyház
megye elutasította az egyházközségnek azon kérelmét, hogy az iskolájának 
államosítására vonatkozó közgyűlési határozatát pártolólag terjeszsze föl az
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egyházkerületi közgyűléshez és egyúttal fölhívta a magyarbolyi egyházközsé
get, hogy második iskoláját államsegély kérelmezése és a 737 korona adó
alapi segély felhasználása mellett felekezeti alapon szervezze.

A magyarbolyi egyházközség föllebbezésében az egyházmegye ezen 
határozatának megsemmisítését és az iskola államosítására vonatkozó saját 
határozatának jóváhagyását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a becsatolt iratokból a magyar
bolyi egyházközség iskolája államosításának elkerülhetetlen szüksé
gességéről teljes meggyőződést szerezni nem lévén képes — mivel 
valamely iskolának államosításához csakis elkerülhetetlen szükséges
ség esetén járulhat hozzá —, ennélfogva a föllebbezés elutasításá
val az egyházmegye határozatát indokainál fogva helybenhagyja.

1 9 1 .  Olvastatott az amerikai egyesült államok New-Jersey államában 
fekvő New-Brunsvicki magyar ev. egyházközség kérvénye, melyben a dunán
túli ev. egyházkerület utján a magyarországi ev. egyetemes egyházhoz való 
csatoltatását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés nevezett egyházközség szándékát 
melegen üdvözli s a csatlakozás elfogadását a kérvény felterjeszté
sével az egyetemes közgyűlésnek legmelegebben ajánlja.

1 9 *2 . Olvastatott a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlésének 
fölterjesztése, mely szerint a lajtaujfalui állami népiskolánál még mindig nin
csen alkalmazva ág. hitv. ev. tanító s kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy 
az egyetemes közgyűlés utján eszközölje ki az erre vonatkozó régi ígéretnek 
beváltását.

Az egyházkerületi közgyűlés sajnálattal értesül arról, hogy ez 
az ügy máig sem nyert kedvező elintézést s azért a soproni felső 
egyházmegye kérelmét magáévá teszi s az 1909. évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 237. pontja alatt hozott határozatát 
megújítva, újból fölkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a nagymélt. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál a lajtaujfalui állami elemi 
iskolánál egy evang. tanerő kinevezését nyomatékosan szorgalmazza.

1 9 3 .  Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlésének 
azon határozata, amely — hivatkozással a múlt évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 132. pontja alatt hozott határozatra — Sopronbánfalván a 
segédlelkészi állás rendszeresítésének szükségességét mondja ki s annak díja
zását az egyházkerületi segédlelkésztartási kongruából kérelmezi.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel a hivatkozott egyházkerületi 
határozat Sopronbánfalvát kiválóan missiói jellegű helynek minősí
tette, mivel továbbá az ottani segédlelkészi állás fenntartásának 
biztosítása végett maga az egyházkerület utasította Sopronbánfalvát 
egyrészt a segédlelkészi kongrua, másrészt a hitoktatói államsegély 
igénybevételére, mivel végül a bánfalvai hitoktató segédlelkész díja
zására az egyházkerületi államsegélyből eddig is 400 korona folyó-

7
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sittatott, — a sopronbánfalvi liitoktató-segédlelkészi állás rendszere
sítését s annak a segédlelkészi kongrua terhére leendő díjazását 
kimondja, annál inkább, mivel az ágfalvai lelkész Írásban benyúj
tott nyilatkozata szerint a segédlelkésznek saját részéről ingyen 
lakást és ellátást biztosit.

1 0 4 - . Tárgyaltatott a tótkereszturi lelkész kérvénye, amelyben — hivat
kozással az egyházközség nagy kiterjedésére, távolfekvö népes szórványaira, 
a nép szegénységére — egy missiói segédlelkészi állás sürgős rendszeresítésé
nek kimondását kéri, melynek javadalmazására 500 korona ellátási, 500 korona 
díjazási és 250 korona fuvar-átalányt kér a segédlelkészi kongrua terhére. A 
kérvényt a vasi közép egyházmegye közgyűlése pártolólag terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy egy 6000 
lélekszámmal biró s 28 kilométer hosszúságban fekvő egyházközség
nek lelki gondozására egy lelkész elégtelen, Tótkereszturon a segéd
lelkészi állás rendszeresítésének szükségességét határozatiig ki
mondja s annak díjazását a segédlelkészi kongrua terhére 500 koro
nában állapítja meg.

Tekintve azonban, hogy ily népes egyházközség háztartása, 
karöltve a lelkészszel, a segédlelkész ellátásának költségeit minden 
nagyobb megerőltetés nélkül elviselheti, tekintve továbbá, hogy a 
lelkészi ténykedések alkalmával fölmerülő fuvarköltség közegyházi 
szokás szerint, ha annak ellenkezője hiványilag kikötve nincs — 
mindig az érdekelt feleket terheli s különben is a segédlelkészi 
kongruából a felek helyett fuvarköltségeket födözni nem lehet : az 
egyházkerületi közgyűlés a segédlelkész ellátására és fuvarköltségeire 
kért 500, illetve 250 korona átalány kiutalását mellőzi ; fölhívja 
azonban a tótkereszturi lelkészt, illetve egyházközséget olyértelniii 
nyilatkozat kiállítására, hogy az ott rendszeresített segédlelkészi 
állás betöltése esetén a segédlelkésznek lakást és ellátást ad, amit 
500 koronára értékel s ennek kiegészítéséül kér még 500 koronát 
fizetésképen a segédlelkésztartási államsegély átalányból.

1 9 5 .  Olvastatott a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlésének 
azon határozata, amelylyel pártolólag terjeszti föl az egyházkerületi közgyűlés
hez az egyházmegyei lelkészi értekezletnek azt az indítványát, hogy az egyház
kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés és a közös prot. bizottság utján 
illetékes helyen igyekezzék kieszközölni, hogy az ev. vallásu katonák r. kath. 
istenitiszteletekre ne vezényeltessenek ki.

Az egyházkerületi közgyűlés a vallás szabadgyakorlatával nem 
tartja összeegyeztethetőnek, hogy ev. vallásu katonák r. kath. isteni
tiszteletekre kivezényeltetnek, ez ellen az eljárás ellen óvást emel 
és a soproni felső egyházmegyei lelkészi értekezletnek az egyház
megye által is pártolt fennti indítványát magáévá téve, pártolólag

e
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terjeszti föl az egyetemes közgyűléshez, azzal a kérelemmel, hogy 
a közös prot. bizottság utján a sérelmes eljárás megszüntetését 
eszközölje ki.

1 9 6 .  Fölvétetett a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlésének az 
egyházkerületi közgyűléshez fölterjesztett azon indítványa, hogy az egyház
kerületi közgyűlés olyan értelmű kérelmet terjeszszen föl a nagymélt. vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy a prot. középiskoláknál fennálló 
gyakorlatnak megfelelően jövőben a prot. tanítóképző-intézetek képesítő vizsgá
lataihoz is csak prot. vallásu tanférfiak küldessenek ki kormányképviselőkul.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt magáévá teszi s 
megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy ev. egyházunk nevében 
ilyen értelmű fölterjesztést intézzen a nagymélt. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumhoz.

1 9 7 .  Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyű
lésének azon határozata, mely szerint panasz merülvén föl az iránt, hogy sok 
egyházközség vonakodik a nyert adócsökkentési segélyből a közmunkát meg
váltani, az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, 
tegye meg a kellő lépéseket oly irányban, hogy e különben is már elavult 
közmunka mindenhol bizonyos országos árak szerint megváltassék.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen fölterjesztéssel szemben ki
jelenti, hogy a múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének
129. pontjában foglalt határozat értelmében azok az egyházközsé
gek, amelyek az adócsökkentési segélyben jelentékeny összeggel 
részesültek, kötelesek abból első sorban a közmunkát megváltani 
s amennyiben ezt tenni vonakodnának, elvesztik a nyert adó- 
csökkentési segélyt ; ellenben az adócsökkentési segélyben nem 
részesült egyházközségekre csak a zsinati törvény mondhatná ki 
kötelezőleg a közmunka megváltását.

1 9 8 .  Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jkönyvének 
36. pontja alatt foglalt azon indítványa, mely az uj adóalapi szabályrendelet
tervezet 7. §. d) pontjának oly módon való megváltoztatását sürgeti, hogy az 
egyházközségi földeken végzett közmunka egyenértéke, továbbá a lelkészi és 
tanítói földek közmunka-váltsága ugyanazon összegben állíttassák be az 
egyházközségek adólajstromába, mint amekkora összeg a lelkészi és tanítói 
fizetések kiegészítésénél az állammal szemben megállapítva lett.

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy a köz
munkák elbírálásánál az adóalapi bizottság egészen más szempont
ból indul ki, mint az állam — a szabályrendeletnek ily irányú meg
változtatását nem tartja helyénvalónak.

1 9 9 .  Fölvétetett a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyű
lésének azon fölterjesztése, amelyben az egyházkerületi közgyűlés közben
járását kéri oly irányban, hogy a kaposvári állami elemi iskolához egy olyan
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ág. hitv. ev. vallásu férfi-tanitó neveztessék ki, aki a vallásoktatással meg
bízható lenne.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen kérelmet magáévá teszi és 
elhatározza, hogy ily értelmű fölterjesztést intéz a nagymélt. vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz.

öOö. Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi köz
gyűlésének azon határozata, amelylyel pártolólag terjeszti föl az egyházkerületi 
közgyűléshez a sárszentlőrinczi egyházközségnek azt az indítványát, kerestes
sék meg az egyetemes közgyűlés az iránt, hogy egy kieszközlendő államsegély
ből a kántortanitók fizetésének kántori részére nézve nyugdíjalapot szervezzen.

Az egyházkerületi közgyűlés fölterjesztés intézését határozza 
el a nagymélt. vallás- és közoktasásügyi minisztériumhoz az iránt, 
hogy a tanítók nyugdijába a kántori fizetést is mindenkor be
számítsa.

S O I .  Olvastatott ugyanazon egyházmegye f. évi közgyűlésének föl- 
terjesztése az iránt, hasson oda az egyházkerületi közgyűlés, hogy a felekezeti 
tanítók az államiakkal egyenlő díjazásban részesüljenek.

Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztésben foglalt kérelmet 
magáévá tevén, megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy ily értelmű 
fölterjesztést intézzen a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz.

2 0 Z 2 .  Fölvétetett ugyanazon egyházmegye f. évi közgyűlésének hatá
rozata az udvari leányegyházközség közgyűlésének azon határozata tárgyában, 
melylyel a nevezett leányegyházközség elvben kimondotta a közmunka meg
váltását, továbbá tanítójának a lelkészi fizetésből munkatöbbletért 200 korona 
évi tiszteletdijat megszavazott s végül a keresztelés jogának a tanító részére 
való megadását kérelmezte.

Az egyházmegyei közgyűlés helyeslő tudomásul vette az egyházközség
nek a közmunka megváltására irányuló nemes szándékát ; a tanítónak a befo
lyó lelkészi jövedelemből leendő díjazását nem engedélyezte, hanem arra köte
lezte az egyházközséget, hogy tanítójának minden vasárnap után, amelyen a 
lelkész helyett egyházi ténykedést végez, 4 koronát fizessen a kivetésből szár
mazó jövedelemből ; végül a tanítónak a keresztelés jogával való felruházását 
nem véleményezi, hanem utasítja a leányegyházközséget, hogy a lelkészi 
funkcziók végzésére a gyönki lelkészt kérje föl s az anyásitás ügyének elinté
zéséig Udvari a gyönki anyaegyházközséghez affiliáltassék.

Az egyházkerületi közgyűlés ez ügyben a következő határoza
tokat hozza :

1. Helyesli Udvari leányegyházközségnek azon határozatát, 
melylyel a tanítói földek közmunkájának megváltását elhatározta, de 
egyúttal figyelmezteti az egyházközséget, hogy a megváltást az 
1907. évi 27. t.-cz. értelmében méltányos föltételek mellett kell 
eszközölnie.
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2. A tanító külön tiszteletdiját illetőleg az cgyliázkerületi köz- 
gyűlés a múltra nézve jóváhagyja az egyházmegye határozatát, 
ellenben a jövőre nézve — tekintve, hogy a múlt évi egyházkerületi 
közgyűlés határozata értelmében a tanítók a lelkészek helyett nem 
prédikálhatnak — e czimen a tanító részére külön tiszteletdij meg
állapítását nem engedélyezi.

3. Az egyházkerületi közgyűlés a tanítónak nem ad fölhatal
mazást a keresztelések elvégzésére.

4. Az egyházkerületi közgyűlés komolyan utasítja Udvari 
leányegyházközséget, hogy — tekintve nagy lélekszámát és eddigi 
anyaegyházközségétöl való elszakadását, az anyaegyházközséggé 
való alakulás iránt haladéktalanul tegye meg a szükséges lépése
ket, addig pedig, amig ezen alakulás befejezést nyer, egy helyettes 
lelkész kiküldésére kéri föl püspök urat, az egyházközséget pedig 
utasítja, hogy a helyettes lelkész javadalmazásáról az egyházmegyei 
hatósággal egyetértöleg gondoskodjék.

5. Az egyházkerületi közgyűlés fölhívja az egyházmegyei 
elnökséget, hogy Udvari leányegyházközséget az anyaegyházközséggé 
alakulás ügyében hathatósan támogassa.

0 0 3 .  Fölvétettek Kaposszekcső, Majos, Ráczkozár és Csikostöttös 
egyházközségek föllebbezései a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi 
közgyűlésének azon határozata ellen, amelyben elrendeli, hogy az egyházmegye 
németajkú egyházközségei három éven belül, tehát 1914. évi január hó 1-ig 
kötelesek az egyházmegye által kiadott uj énekeskönyvet használatba venni.

Az egyházkerületi közgyűlés — jóllehet elismeri, hogy az uj 
énekeskönyv elfogadásának és használatba vételének elhatározása 
az egyházközségeknek autonom joga, mégis — tekintve, hogy az 
egyházmegyének ide vonatkozó határozata ellen a törvényes határ
időn belül föllebbezés nem adatott be s igy az jogerőre emelkedett 
— az egyházmegyei közgyűlés határozatát helybenhagyja.

Olvastatott Noszkó István rákoskeresztúri ev. lelkésznek püspök 
úrhoz intézett fölterjesztése, amelyben kijelenti, hogy hajlandó egy tisztán 
evang. sajtóiroda feladatát teljesíteni, ha az evang. egyházkerületek a költségek 
megtérítése czimén egyenkint 250 koronát szavaznak meg e czélra.

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel azon rendkívül fon
tos szolgálatokra, melyeket egy megfelelő módon vezetett központi 
egyházi sajtóiroda teljesíthetne — fölhatalmazza az egyházkerületi 
elnökséget, hogy az egyházkerületek jelenlegi sajtóirodai kötelezett
ségének megszüntetése esetében a három testvéregyházkerülettel 
folytatandó tárgyalások alapján és velük egyetértöleg Noszkó 
István lelkészszel a sajtóirodai szerződést egyelőre egy próbaévre 
megkösse.



102

3 0 5 .  Olvastatott a szekszárdi ev. egyházközség kérvénye, amelyben 
az egyházkerülettől eddig élvezett 580 korona egyházfenntartási segélynek 600 
koronára leendő kiegészítését és állandósítását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényt a jövő évi egyház
kerületi közgyűlés elé terjesztendő javaslat tétele végett kiadja az 
egyházkerületi pénzügyi bizottságnak.

3 0 6 .  Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőköny
vének 28. pontja, mely szerint az,egyházmegyei közgyűlés — hivatkozással à 
mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 205. pontjára — a keszt
helyi missiói segédlelkészi állás szervezését sürgős feladatnak tekinti és föl
kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az eddigi megállapodások alapján 
ezen segédlelkészi állást minél előbb szervezze.

Az egyházkerületi közgyűlés elismeri a keszthelyi missiói 
segédlelkészi állás szervezésének sürgős szükségét és kész a segéd
lelkészi fizetést a segédlelkésztartási kongruasegélyből 500 koro
nával kiegészíteni, föltéve, hogy a keszthelyi fiókegyházközség a 
missiói segédlelkész részére a fölajánlott 400 korona fuvarköltségen 
felül még 500 korona értékben lakást és teljes ellátást biztosit.

Ezért az egyházkerületi közgyűlés ezen ügyet újabb tárgyalás 
végett visszaszármaztatja a zalai egyházmegyéhez.

3 0 7 " .  Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi köz
gyűlése jegyzőkönyvének VI. pontja, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés 
azt a kérelmet intézi az egyházkerületi közgyűléshez, hogy az egyházkerületi 
pénzeket ne az egyházmegyei, hanem közvetlenül az egyházkerületi pénztáros 
szedje be, vagy ha az egyházkerület erre nem volna hajlandó, adjon az egyház
kerületi pénzeket kezelő egyházmegyei pénztárosoknak a sajátjából egyház
megyénként tiszteletdijat és fedezze a nyomtatványok költségeit.

Miután az egyházkerület az egyházmegyék közigazgatási állam
segélyét évenként kiutalja, az egyházkerületi közgyűlés az egyház- 
megyei pénztárosok díjazását az egyházmegye belügyének nyilvánítja.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegye fölterjeszti jóváhagyás 
végett a bonyhádi ev. főgimnázium Petőfi-körének a maga részéről is jóvá
hagyott alapszabály-tervezetét.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott alapszabály-terve
zetet jóváhagyja.

íiíO O - Fölvétetett a tolna-baranya-somogyi egyházmegye fölterjesztése 
a kaposvári ev. fiókegyház ügyében, amely szerint a fiókegyházközség köz
gyűlésében kimondotta, hogy anyagi szegénységének tudatában ez idő szerint 
sem missiói, sem rendes lelkészi állást szervezni nem óhajt, hanem az állami 
elemi iskolánál egy evang. vallásu férfi-tanitó alkalmazását kéri, aki az elemi 
iskolákban a vallásoktatást teljesíthetné s az istentiszteleteknél a kántori 
teendőket végezné.

A kaposvári fiókegyházközségnek az állami iskolánál ev. férfi-tanerő
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alkalmazása iránti kérelme jelen közgyűlés jegyzőkönyvének 199. pontja alatt 
elintézést nyert.

Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal fölhívja a kaposvári 
fiókegyházközséget, hogy igyekezzék kebelében minél előbb egy 
rendes missiói lelkészi állást szervezni.

S I Ó .  Fölvétetett a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyű
lésének azon határozata, mely szerint arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, 
hogy Kaposszekcső anyásitását csak az esetben engedélyezze, ha az egyház- 
község a lelkésznek fölajánlott 2400 koiona fizetésen és stólán kívül még a 
csikostöttösi lelkésznek ezelőtt fizetett gabonajárandóságot is hiványilag biztosítja.

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy az anyá- 
sitással nem látja a hívek egyházi adójának szaporodását — Kapos
szekcső anyásitását csak az egyházmegyei határozatban foglalt 
kikötések teljesítése esetén engedélyezi.

2311. Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyű
lésének határozata Alsónána anyásitása ügyében, mely szerint az egyházmegyei 
közgyűlés elismeri Alsónána anyásitásának elodázhatatlan szükségét, e hely
nek kiváló missiói jelentőségét, mindazáltal az anyásitás kérdésének érdem
leges elintézése előtt azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűlés
hez, kérje föl az egyetemes adóalapi bizottságot, miszerint Alsónána anyásitá
sának ügyével foglalkozzék s mondjon véleményt arról, minő évi rendes se
gélyt remélhet az egyházközség anyásitás esetén az adócsökkentési alapból s 
esetleg mennyit volna hajlandó részére megszavazni a tartalék-alapból ?

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintve, hogy az egyház- 
községnek szükségleteit első sorban saját híveinek adójából kell 
fedeznie s az egyházkerülettől avagy egyéb forrásokból nyerhető 
segély csak az elkerülhetetlen hiány pótlására szolgálhat — ezen 
ügyet újabb határozathozatal végett visszaszármaztatja a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegyéhez.

A véleményező bizottság jelentése kapcsán püspök ur bemutatja 
a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 90151. sz. leiratát, amely 
szószerinti szövegében következőleg szól :

Méltóságos és Főtiszteletíi Püspök Ur!
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház egyházi elnöke személyesen 

beterjesztette hozzám azon intézkedésnek szövegét, ahogyan püspöktársaival 
történt bizalmas megbeszélés után azon intencziókat értette, melyeknek meg- 
bizottaim nevemben folyó évi február hó 3-án 15061/910. számú iratom 
kapcsán az egyház bizalmi képviselői előtt kifejezést adtak arra nézve, hogy 
a lelkészi jövedelem állami kiegészítése módosításáról szóló 1909. évi XIII. 
t.-czikknek a segédlelkészi jövedelmek kiegészítésére vonatkozó rendelkezései, 
ezen egyházat illetőleg miként hajtandók végre.

Ezen beterjesztett szövegtervezet, azon csekély módosítással, amely azon



a beterjesztő egyházi elnök ur hozzájárulásával itteni részről tétetett, következő
kép szól :

1.
A magyarhoni ág. hitv. evang. egyházegyetem további intézkedésig évi 

40000 K átalányban részesül a segédlelkészi állások jövedelmének állami 
kiegészítése végett.

Ezen összeg félévenkint 20000 K-val utalványoztatik és a négy egyház- 
kerületnek (bányai, dunáninneni, dunántúli, tiszamelléki) egyenkint 5000 koro- 
nánkint kiadatik.

Az egyes egyházkerületek az átalány felhasználásáról félévenkint okmá
nyolt számadást terjesztenek fel a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz.

A netán fönnmaradt összeg mint pénzmaradvány a minisztériumnak enge
délye folytán az egyházkerületi pénztárban kezeltetik és a következő félévben 
elszámoltaik.

2.
Ezen jövedelem-kiegészítésben azon segédlelkészi állások részesittetnek, 

amelyek 1908 január hó 1-ig rendszeresítve voltak s ezen időpontot megelőző 
három évfolyam alatt vagy legalább annak nagyobb részén át tényleg be is 
voltak töltve.

3.
Amennyiben ezen szükséglet kielégítése után még fedezet maradna, a) 

oly segédlelkészi állások jövedelmének kiegészítésére fordítandó, amelyek ha 
nem is bírnak az előbbi pontban körülirt kritériumokkal, de 1908. évi január 
hó 1 -je előtt létesittettek és pedig nem a lelkész kényelmére, — b) az azután 
fönnmaradó összegből a szolgálatképtelenné vált lelkészek, a lelkészi özvegyek 
és árvák mellé alkalmazott segédlelkészek támogathatók.

4.
Uj állandó segédlelkészi állások jövőre csak az egyházkerületek elő

terjesztésére s csak azon esetben részesíthetők jövedelmi kiegészítésben, ha 
annak szervezését az 1909. XIII. t.-cz. 2. §-ának 3. bekezdése alapján a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter indokoltnak ismeri el.

Ezen elismerés addig, mig az átalány felesleget mutat, nem ad igényt 
arra, hogy az illető állás számára szükséges jövedelemkiegészités fedezhetése 
végett az államkincstártól az átalány felemelése kérelmeztessék.

5.
Püspökök és esperesek mellett rendszeresített segédlelkészi állások nem 

tekintetnek az illetők kényelmére szervezett állásoknak, tehát a törvény kere
tén belül az állami átalányból segélyezhetők.
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6 .

Szolgálatképtelen lelkészek, lelkészi özvegyek és árvák mellé ideiglenesen 
rendszeresített kápláni állások után a maximális 500—500 korona továbbra 
is folyósítható a 3. §. utolsó bekezdése szerint.

7.
A segédlelkészi állások jövedelme az állami átalányból évi 1000 koronára 

egészittetik ki olyképen, hogy a segédlelkész jövedelmébe az általa élvezett 
teljes ellátásnak 500 koronával számított pénzértéke betudandó. (1909. XIII. 
t.-cz. 1. §.)

8 .

A káplántartási díjnak hiványi megállapítása ezentúl is a segédlelkésze
ket alkalmazó hatóság (közeg) jogkörébe tartozik, úgy mint eddig ; azonban 
a díjnak kiegészítése, szemben az állami átalánynyal, az egyházkerületek jog
körébe esik, számításba véve a rendelkezésre álló állami fedezetet, a törvény 
korlátain belül.

9.
Segédlelkészi dij, illetőleg annak kiegészítése, csak azon időre állapítható 

meg, midőn az illető káplán segédlelkészi teendőket teljesített, amely körül
mény minden alkalommal az esperes, illetve a püspök bizonyítványával lesz 
igazolandó.

10.

A segélyezés — amennyiben a 3. §-ban foglalt szükségletek kielégítésre 
találtak és fedezet van — a törvény korlátain belül azon segédlelkészeknek is 
nyújtható, akik a szorosan vett lelkészi munka mellett az úgyis több
nyire a lelkész terhére eső hitoktatási teendőket is végzik. A csakis hitoktatói 
állásra meghívott önálló hitoktatók nem segélyezhetők. (1909. XIII. t.-cz.)

„Minthogy mindezen pontok megfelelnek azon intencióknak, amelyeket a 
szóban levő ügyben képviselőim az egyházi képviselők előtt kifejeztek, van 
szerencsém az egyetemes egyház felügyelőjével, valamint püspökeivel közölni, 
hogy további intézkedésig nincs észrevételem az ellen, hogy a nevezett egyház 
részére a segédlelkészek jövedelmének állami kiegészítésére átalányként kilá
tásba helyezett s a folyó évre már folyósított évi 40000 korona felosztása 
ezen pontoknak megfelelően történjék.“

Fogadja méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1911 julius hó 20-án.
A miniszter helyett : Balogh

államtitkár.

Az egyházkerületi közgyűlés a rendeletnek egész terjedelmé
ben jegyzőkönyvbe vételét elhatározza és ennek kapcsán megálla
pítja a káplántartó egyházközségek névsorát és az e helyeken



működő segédlelkészeknek megadja a segédlelkészi dij kiegészíté
sét az állami átalányból.

I. Elismert, de be nem töltött kápláni állások: 1. Ágfalva,
2. Ajka, 3. Battyánd, 4. Bük, 5. Gyékényes, 6. Kemenesmagasi,
7. Körmend, 8. Magyarboly, 9. Magyarszombathely, 10. Muraszombat,
11. Nemesdömölk, 12. Paks, 13. Pápa, 14. Somlószőllős, 15. 
Szombathely, 16. Téth, 17. Tótkeresztur, 18. Uraiujfalu, 19. Vadosfa.

II. Jelenleg betöltve levő kápláni állások: 1. Gyékényes, 2.
Paks, 3. Magyarszombathely, 4. Pápa. Jegyezte

I->r*. Ajkay Hólíi
egyházker. vil. főjegyző.

3 1 3 .  Olvastatott a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi ének- cs 
zcnepártoló-egyesiilet működéséről szóló jelentés.

Az egyesület az elmúlt évben is folytatta, habár szerény eszközökkel, 
áldásos működését. Buzgóságára csak emelöleg s fokozólag hatott az egyházker. 
felügyelő urnák szives támogatása, ki az elmúlt évben is 200 koronát ajándé
kozott az egyesület czéljaira. Az egyesület vagyona jelenleg 2118 K 73 fillér.

A segélyt kérő egyházak közül harmonium vagy orgona beszerzésében 
támogatta Szekszárdot 50 K, Tapolczafőt 50 K, Gergelyit 50 K, Gyórót 50 K, 
Rigácsot 25 K, Pozsegát 25 koronával.

A továbbképző kántori tanfolyamot az elmúlt évben is fenntartotta, a 
soproni tanitóképzönél. Részt vett abban két tanítóképzői növendék s egy 
theológiai hallgató. A tanfolyamot Kapi Gyula nyug. tanítóképzői igazgató és 
Altdörfer Viktor karnagy ur vezette. A soproni gyülekezet ez évben is kész
séggel engedte át a tanfolyam czéljaira templomi orgonáját.

1910. évi deczember hó folyamán Altdörfer Viktor ur jól sikerült vallásos 
hangversenyt rendezett a soproni evang. templomban, mely 221 koronát jöve
delmezett a jubileumi alap javára.

Az egyházkerületi közgyűlés Papp József egyesületi titkár 
jelentését örömmel veszi tudomásul s az egyesület további műkö
désére Isten áldását kéri.

Olvastatott az esperesi értekezlet jkv. 10. pontja, mely szerint az 
értekezlet, tekintettel arra, hogy egyes gyülekezetek erejüket meghaladó épít
kezésekre vállalkoznak, lelkész- és tanitólakot, iskolát, sőt még tornyot is 
építenek anélkül, hogy előbb tőkét gyüjtenének és egyszerűen kölcsönnel 
fedezik a kiadásokat s jókésön kezdik csak belátni azt, hogy nemcsak a 
kölcsönvett összeget nem tudják törleszteni, de még annak kamatait sem, és 
igy kénytelenek még a különben jómóduaknak mondott, illetve tartott gyüle
kezetek is vagy a gyámintézetnél zörgetni segélyért, vagy pedig a többi gyüle
kezeteket ostromolják esdő szózatokkal, gyüjtőkönyvekkel, annyira, hogy a 
lelkész akár mást se tegyen, minthogy híveit örökösen adományok gyűjtésére, 
áldozatok hozatalára kérje, intse, buzdítsa, ami pedig nem mindig szolgál az



egyháziasság javára, mert az örökös zaklatás még a különben áldozatkész 
hiveket is kimeríti és restekké teszi a jótétemények gyakorlásában és igy 
éppen azon közintézeteink szenvednek kárt, amelyek pedig nagyon is rászo
rulnak arra, hogy azokat áldozatkészségünk filléreivel támogassuk, — Horváth 
Sámuel tanulságos előadása alapján indítványozza, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés a fentebbiekre való tekintetből mondja ki határozatiig, hogy jövőre 
az építkező gyülekezetek necsak a tervrajzot és költségelőirányzatot terjeszszék 
be jóváhagyás végett az egyházmegyei elnökségnek, hanem mutassák ki egész 
világosan azt is, hogy a tervbe vett építkezés költségeinek fedezéséhez mekkora 
összeggel képesek már az építkezés kezdetekor saját erejükből hozzájárulni s 
ha netán kölcsönre szorulnak, minden kétséget kizárólag mutassák ki, hogy 
képesek lesznek-e azt törleszteni ? Az egyházmegyei elnökségek pedig az épít
kezéseket csak az esetben hagyják jóvá s engedélyezzék, ha kellőleg meg
győződtek arról, hogy az építkező gyülekezet külsegély nélkül is képes lesz 
kötelezettségeinek eleget tenni.

Az egyházkerületi közgyűlés az esperesi értekezlet indítványát 
elfogadja és azt határozati erőre emelte. 

y i 5 .  Püspök ur a jelzett jkv. 13. és 15. pontja alatt felhívta az espere
sek figyelmét, hogy változás esetén a gyülekezet ingóságait leltár mellett 
vegyék át és adják át a gyülekezet hivatalnokainak, ugyszinte, hogy a lelkészi 
kar hazai evang. egyházi lapok mellett kisérje figyelemmel a külföldi egyházi 
lapokat, valamint más felekezetek sajtótermékeit. Az ifjúság körében leendő 
terjesztés végett pedig különösen ajánlja az „Égi manna“ czimü könyvecskét, 
melyben az esztendő minden napjára megfelelő szentirásbeli helyek találhatók.

Helyesléssel vétetett tudomásul. Jegyezte •

Bognár Endre
e. főjegyző.

£216 . Tárgyaltatott a múlt évi egyházker. közgyűlés jk. 154. d) pontja 
értelmében a reformáczió négyszázados emlékünnepe alkalmából hirdetendő iro
dalmi pályázatok módozatainak és feltételeinek megállapítása czéljából kiküldött 
bizottságnak Sopronban, 1911 junius 15-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv.

Az egyházkerületi közgyűlés a bizottság által előterjesztett 
javaslatoknak csekély módosításával elhatározza, hogy :

a) A dunántúli ág. liitv. ev. egyházkerület történetének meg
írásával megbízza, illetve arra felkéri Payr Sándor soproni theol. 
akad. tanárt s munkájának jutalmazására 1500 (egyezerötszáz) kor. 
irói tiszteletdijat szavaz meg.

b) A reformáczió 400 éves jubileuma alkalmából a következő 
pályázatokat hirdeti :

1. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelékébe tartozó 
egyes esperességek története. Első dij 300 K, második dij 200 K. 
Beadási határidő 1914 deczember 31.



II. A reformáczió négyszázados emlékünnepére szóló alkalmi 
óda. Első dij 200 K, második dij 100 K.

III. A reformáczió négyszázados jubileumára szóló s az egyház- 
kerület jubileumi istenitiszteletén való elmondásra alkalmas ünnepi 
egyházi beszéd, szabadon választott bibliai szöveg alapján. Első 
dij 200 K, második dij 100 K, harmadik dij 50 K.

IV. A reformáczió jelentőségét általánosabb eszmei és történeti 
keretben méltató s az istenitisztelet keretén kivül egyházkerületi 
vagy egyéb jubileumi ünnepély alkalmából való elmondásra alkal
mas ünnepi emlékbeszéd. Első dij 200 K, második dij 100 K, 
harmadik dij 50 K.

V. A reformáczió jelentőségét népszerűén ismertető és az 
evangélikus anyaszentegyházhoz való hűségre buzdító vallásos irat, 
mely alkalmas legyen a hívek széles rétegeiben való terjesztésre. 
Czime : „Mit köszönhetünk a reformácziónak ? “ vagy ehhez hasonló. 
Terjedelme legfeljebb 11/2 nyomtatott iv. Első dij 200 K, második 
dij 100 K, harmadik dij 50 K.

A II.—V. számú pályázatokra a pályamunkák beadásának 
határideje 1916 október 31-ike, s ezen pályázatokban, beleértve az 
I. számút is, kizárólag a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület köte
lékébe tartozó egyháztagok vehetnek részt, tekintet nélkül az illetők 
egyházi vagy világi állására. Kivételt csupán a II. számú pályázat 
(„ünnepi ódára“) alkot, amelyben a magyarországi ág. hitv. evang. 
egyetemes egyháznak bármely tagja részt vehet.

Az I. számú pályázat nyilt pályázat s ezen a munkát tisztán 
olvasható írással vagy nyomtatott alakban bekötve és lapszámozva 
s a czinilapon a szerző nevének feltüntetésével kell beadni.

A II.—V. számú pályázat zárt és ezekre a pályázatokra az 
idegen kézzel olvashatóan vagy gépírással irt pályamunkákat, az 
illető szerző nevét és lakását tartalmazó s kivül a pályamunka 
jeligéjét viselő zárt boríték kíséretében kell beadni.

A pályamunkák „reformácziói jubileumi pályamunka“ jelzés
sel a püspöki hivatalhoz küldendők, amely azokat megőrzi, lajstro
mozza, a beérkezés időpontjának jelzése mellett nyilvántartja. Határ
időn túl beérkező munkák nem vehetők figyelembe.

Az egyes pályázatoknak megfelelő bíráló bizottságokat az 
egyházkerület 1915. évi közegyülése választja meg s ebben olyanok 
nem vehetnek részt, akik az illető bizottság körébe utalt pályázat
ban is részt vesznek. — A bíráló bizottságok tartoznak munkájukat 
oly időben elvégezni, hogy a kiküldendő jubileumi bizottság annak 
alapján még az 1917. évi jubileumi egyházkerületi közgyűlés előtt 
intézkedhessék.

Az első dijat csupán abszolút becsű pályamunkák kapják a
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többi dijak viszonylagos értékű pályamunkáknak is kiadhatók. Az 
eredmény kihirdetése után Va éven belül fel nem vett pályadijak 
visszaesnek az egyházkerületre.

A II.—V. számú pályázatokon első dijat nyert pályamunkák 
az egyházkerület tulajdonába mennek át s azoknak miként való 
felhasználásáról és esetleges kinyomatásáról az egyházkerület szaba
don intézkedik.

Az I. számú pályázatra beérkező pályamunkákat az egyház- 
kerület történetének megirója forrásképpen felhasználhatja.

Az egyházkerületi közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a 
fentebb körvonalozott pályázatok kihirdetéséről kellő időben és 
megfelelő módon gondoskodjék, és hogy ezen pályázathirdetést 
a lejárat idejéig évről-évre megismételje. Az egyházkerületi pénz
ügyi bizottságot pedig megbízza, hogy a tisztelet- és pályadijak, 
valamint az egyházkerület története és a pályamunkák kinyomatása 
költségeinek fedezésére szükséges összegek összehozásáról fokoza
tosan oly módon gondoskodjék, hogy az 1917. évi költségvetés 
keretében a teljes összeg rendelkezésre álljon.

Tekintettel a szükségelt összeg nagyságára, az egyházkerületi 
közgyűlés melegen ajánlja ezt a szép ügyet a vagyonosabb egyház
tagok áldozatkész pártfogásába.

S I T .  Varga Gyula kér. számvevőszéki elnök a számvevőszék műkö
déséről a következő jelentést terjesztette elő :

Az egyházmegyék számadásait nagytiszt. Madár Mátyás bizottsági taggal 
átvizsgáltuk s jelentésünket a következőkben foglaljuk össze :

A győri, kemenesaljai, vasi felső, vasi közép, somogyi 1909. és 1910., 
tolna-baranya-somogyi, soproni felső egyházmegyék számadásait, költség- 
előirányzatait rendben találtuk s helybenhagyhatok.

Soproni alsó esp. beterjesztett vagyonleltára nem teljes, hiányzik belőle a 
cheque-számla és a gyámintézeti tőke; egyébként is más összeget tüntet ki 
a jkönyv, mást a számadás. Kifogásoljuk a gyám intézeti bizottságnak felszá
mított fuvar- és napidijait, melyek nem közigazgatási költségek. Számadása 
egyébként rendben van. Kifogásoljuk azon eljárását a számvevőszéknek, mely 
szerint a gyülekezetektől csak öt évenként követel költségelőirányzatot, ami 
ellenkezik a szabályrendelettel, s a gyülekezetekre is hátrányos leend, ha az 
adócsökkentésért folyamodnak.

Veszprémi esp. számadásait általánosságban rendben találtuk, mégis 
megjegyezzük, hogy a gyámoldai pénztárnál még mindig van 1299 K 28 
fillér váltótartozás, mely inielébb megszüntetendő.

Költségelőirányzat nem fogadható el, — igen bőkezűen szórja a tisztelet
dijakat a legcsekélyebb szolgálatért is — sőt oly esetekben is, ahol tisztelet
dijat az esp. pénztár nem adhat. Kifogásoljuk az ily tételeket : 1. Gyámintézeti
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elnöknek tiszleletdij 125 korona, 2. gyámoldai elnöknek liszteletdij 50 korona,
3. gyámoldai és gyámint. tagoknak 56 korona.

A közigazgatási államsegély elsősorban a gyülekezeten akart segíteni.
A többi egyházkerületekre nem vetnek már ki régóta közigazgatási 

költségekre egy fillért se, s az adóalapi bizottságban kifogásolták a dunántúli 
gyülekezeteknek ily czimen való megterheltetését.

Az adóalapból nyert segély ellenőrzéséről csak a soproni alsó, kemenes- 
aljai, győri és vasi közép egyházmegyék tesznek jelentést, a többi esperesség 
számvevőszéke erről hallgat, holott az egyetemes gyűlés múlt évi határozata 
erre egyenesen felhívja az esperességi számvevőszékeket.

Mindezekután kérjük a veszprémi egyházmegye költségelőirányzatát 
helyesbítés végett visszaadatni, valamint a számvevőszékeket felhívni, hogy 
az államsegély mikénti felhasználásáról gyülekezetenként szigorú ellenőrzést 
gyakoroljanak, a vagyon-leltárba pedig a cheque-száinlát is belevegyék

Az egyházkerületi közgyűlés a kerületi számvevőszék jelen
tését tudomásul veszi s az érdekelt egyházmegyéket a megjegyzé
seknek figyelembe vételére, a kimutatott hiányok pótlására, neve
zetesen a veszprémi egyházmegyét uj költségelőirányzat készítésére 
és a közigazgatási államsegély szabályszerű felhasználására felhívja.

Utasítja egyúttal az egyházmegyei számvevőszékeket, hogy 
az adóalapi segélyek mikénti felhasználását szigorúan ellenőrizzék 
s arról az egyházkerületi számvevőszéknek évenként jelentést 
tegyenek.

Felvétetett az egyházkerületi gyámintézet jelentése.
Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a 

gyámintézet sikeres és áldásos működéséről szóló jelentést s az 
ennek kapcsán bemutatott jegyzőkönyvnek jelen jegyzőkönyv 
függelékében való kinyomatását elhatározza. 

y i 9 .  Felvétetett Bothár Dániel egyházkerületi levéltáros jelentése: 
Kötelességemből kifolyólag tisztelettel jelentéin, hogy az egyházkerületi 

levéltárba a múlt 1910— 11. év folyamán a következő ügydarabok érkeztek és 
helyeztettek el :

1. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve 1910. május.
2. A múzeumok és könyvtárak országos tanácsának szabályzata.
3. Hitoktatási jelentések az 1906., 1907. és 1909. évről.
4. Az 1903. évi egyházker. közgyűlésnek jegyzőkönyvi mellékletei. 

1 csomag.
5. Soproni alsó ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 

1910 junius.
6. Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 május.
7. Vasi közép ág. hitv. ev. egyhm. közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 julius.
8. Az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének kéziratai. 

1 csomag.
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9. A budapesti egyetem rektora és tanácsának beigtatásakor 1909 szept. 
16-án tartott beszédek.

10. A budapesti egyetem almanachja 1908—9. évre.
11. A budapesti egyetem újjáalakításának 129. évfordulója alkalmából 

tartott ünnepről szóló irat.
12. A budapesti egyetem tanrendje 1909— 10. tanévre. 2 drb.
13. Soproni felső ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 

1910 julius.
14. Nemesszalóki Szakonyi-család két tagjának: Szakonyi István fő- és 

táblabiró és Szakonyi Ferencz özvegyének czimere. 2 drb.
. 15. Kemenesaljái ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 

1910 julius.
16. Bognár E.: A második huszonötév a magyarhoni gyámintézet törté

netéből. 1885— 1910.
17. Theológiai szak- és lelkészvizsgai munkák 1909. és 1910. évről. 

1 csomag.
18. Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 

augusztus. 2 példány.
19. Dunántúli ág. hitv. ev. egyházker. evangéliomi egyesület közgyűlési 

jegyzőkönyve. 1910 augusztus.
20. Dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1910 augusztus 27. és 28. 

Zsolnán a zsolnai zsinat emlékére megtartott ünnepélyéről s ugyanott 1910 
augusztus 29. és 30. tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.

21. Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 
szeptember.

22. Magyarországi unitárius egyház zsinati főtanácsa 1910 augusztus 
20 21. és 23-án tartott emlékzsinat üléseiről szerkesztett jegyzőkönyv.

23. Magyarországi unitárius emlékzsinaton Kolozsvárt és Déván mon
dott imák, beszédek és üdvözletek.

24. Dunántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 szept.
25. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 nov.
26. Emléklapok a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület Zsolnán, a 

zsolnai zsinat emlékére megtartott ünnepélyéről.
27. Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 aug.
28. Magyarországi unitárius egyház főtanácsának 1910 okt. 30—31-én 

tartott közgyűléséről szerkesztett jegyzőkönyv.
29. Magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1910 novemberben tartott egye

temes közgyűlésének jegyzőkönyve. 5 példány.
30. Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 

október és deczember.
31. Dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 okt.
32. Az 1885. évi egyházker. jegyzőkönyv mellékleteihez tartozó Zsivora- 

hagyatéki irományok. 1 csomag.



112

33. Az 1897. évi egyházker. jegyzőkönyv mellékleteihez tartozó 1896 
okt. 10. egyházker. pénzügyi bizottsági ülés jegyzőkönyve.

34. A tlieol. akad. tanárok nyugdijának ügyében megkötött szerződés 
egy eredeti példánya.

35. Az uj énekeskönyv ügyében a Hornyánszky-czéggel megkötött 
szerződésnek egy eredeti példánya.

36. A „Czuppon Sándor alapítvány“ egy eredeti alapitó-levele.
37. Az e. e. e. gyámintézet „Erzsébet királyné alapítványának“ egy 

eredeti alapitó-levele.
38. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 május.
39. Az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének kézirata. 

1 csomag.
40. Az 1904. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletei. 

1 csomag.
41. Dunamelléki ref. egyházkerület 1911 máj. 16-án s következő napjain 

tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve.
42. Magjarországi ref. egyház egyetemes konventje 1910 április 5—9. 

tartott ülésének jegyzőkönyve.
43. Imák és beszédek; melyek néhai Erős Lajos püspök koporsója felett 

és emlékére elmondattak.
A levéltár czimére érkezett „Gesangbuch für die evangelische Landes

kirche A. B.“ czimü énekeskönyvnek két példányát a lyc. könyvtár gyakorlati 
theol. szakosztályának könyvei közé Le 859. és Le 859/a sz. a. helyeztem el.

Folyóiratokban jártak a levéltárba : Protestáns Szemle, szerk. Szőts 
Farkas; Evangélikus családi lap, szerk. Kaczián János; és Gyámintézet, szerk. 
Bognár Endre.

Az ügyforgalomra vonatkozólag fölemlítem, hogy ez idén is több oldalról 
igénybe vették a levéltárt. Ilyen esetben szolgáltam is a szükséges adatokkal. 
Okmányt összesen csak hármat, még pedig az 1851. év május, továbbá 
október és az *1852. év augusztus havában tartott egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyveinek egyes határozatait bocsátottam Hollós János tanár urnák 
rendelkezésére, ki azokat rövid időn belül visszaszármaztatta. A kiadott okmá
nyokat visszahelyeztem eredeti helyükre és a kiadás és visszaszármaztatás 
tényét és idejét az igtatóba bejegyeztem.

Jelentem továbbá, hogy a levéltár anyagának czélszerübb elhelyezésére 
is gondom volt, hogy legalább annak összetartozó részei egymásmellé kerül
jenek. Belső rendezésre irányuló előkészítő munkám azonban igen lassan 
halad előre, amennyiben a levéltár régi részét eddigelé teljesen átnézni, ala
posan áttanulmányozni nagy elfoglaltságom, de főleg hosszú ideig tartó 
szembajom miatt nem voltam képes.

Tudomásul szolgál.
Az egyházkerületi evangéliomi egyesület jkönyve kapcsán fel

vétetett Németh Gyula szekszárdi lelkész indítványa, mely szerint abból a
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sajnos tapasztalatból indulva ki, hogy a rabok lelki gondozására nézve sem 
theol. akad. előadások, sem a különbféle „Utasítások“, „Tájékoztatók“ hatá
rozott és világos útmutatást nem adnak, tapasztalt fegyházi lelkészek bevoná
sával egy olyan „Útmutató“ készíttetését indítványozza, mely tartalmazzon:

1. rövid ismertetést a büntetések nemeiről, fokozatairól; a börtönök, 
fegyházak stb. rendjéről ; a lelkészi látogatásokat, azok módját, számát, díja
zását stb. szabályozó törvényekről, miniszteri rendeletekről, jogszokásról ; a 
rabsegélyző egyletek munkájáról, czéljáról stb.;

2. részletes ismertetést, útmutatást a fogházi, fegyházi lelkészkedés, 
egyszóval a rabok lelki gondozásának czéljáról, vezérelveiről, módjáról, eszkö
zeiről, a rabok illetékes lelkészeivel való érintkezés (lelkészi informácziók) 
módjáról s ami ezzel szorosan összefügg ;

3. fogházi látogatások, lelkipásztorkodás alapjául s irányítójául szolgáló 
szentirásbeli helyek bő gyűjteményét, esetleg alkalmas énekeket s minden
esetre ily alkalommal használható, de nem szóvirágos imádságokat ;

4. a rabok lelki gondozását tárgyaló vagy csak érintő magyar, német, 
angol stb. irodalmi müvek lehetőleg teljes jegyzékét.

Ugyancsak a fent megjelölt indokok alapján kiszittessék egy útmutató, 
mely tartalmazza : a szükséges egészségügyi óvintézkedések rövid ismertetése 
után az általános irányelveket, a czélt, módokat, eszközöket illető részletes 
ismertetést, alkalmazható szentirásbeli helyeket, énekeket, imádságokat.

Az ev. egyesület az indítványt tárgyalván, az abban foglaltak megvaló
sítását igen fontosnak, de az ő munkakörét és erejét meghaladónak találta, 
miért is mint egyetemes érdekű dolgot az egyházkerületi közgyűléshez azon 
kéréssel teszi, hogy azt az egyetemes közgyűléshez felterjesztve, ilyen irányú, 
nagy szükséget pótló munka készíttetését szorgalmazza.

Az egyházkerületi közgyűlés az evang. egyesület kérését 
magáévá teszi s az indítványt megfontolás és megvalósítás végett 
az egyetemes közgyűléshez ajánlólag felterjeszti.

&Z21. A múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 223. és 
224. pontjai kapcsán felvétetett Németh Pál esperesnek a horvát-szlavon 
missióról beterjesztett következő jelentése :

Hivatkozva a múlt évi egyházker. gyűl. 223. p. alatt felvett jelentésemre, 
Zágráb egyházközséget illetőleg a lefolyt közigazgatási évben a következőket 
jelenthetem. A statusquo a gyülekezet életében megmaradt, az egyesült prot. 
egyház hivei együtt maradtak, bár az ág. hitv. evangélikusok minden ingó 
és ingatlan vagyonát a gyülekezetnek kizárólag az ág. hitv. evangélikus 
egyház részére kebeleztették be. Úgy látszik a politizálással egybekötött nemzeti
ségi torzsalkodás szünőfélben van az evangéliomi hitélet fejlődésének nem 
csekély előnyére. A hozzánk való tartozandóságnak több jeleit mutatta ez 
évben az egyházközség, amennyiben évi jelentését, abban háztartási szám
adásait az egyházmegyére felterjesztette s 50.000 koronás iskolái építésére 
felvett kölcsönére utólagosan az egyházmegye jóváhagyását kikérte.

8



Bayer György lelkész ur jóakaratulag eléggé buzgólkodik a dunántúli 
református egyházkerület által ott alkalmazott segédlelkész ur közreműködésé
vel a prot. egyház érdekeit minden tekintetben istápolni. — A munkamezőn 
azonban — tekintve a csatlakozott leányegyházak s a Zágráb környékén 
szórványban élő hívek nagy számát — az iskolákat — bizony igen nagy, 
két lelkész a legnagyobb buzgólkodással sem tehet eleget a lelki gondozásra 
szorult hivek lelki vágyódásának. Innét merült fel már évekkel előbb a 
Belovár környékén élő heveknek az az óhajtása, szereztetnék körükben a 
lokális érdekeknek megfelelőleg egy missiói kör, illetve egy missiói lelkészi 
állás. — Ez érdemben már meg is indult az akczió, amennyiben a 
főtiszt, mélt. püspök ur ez év tavaszán Belovár városában egy szervezkedő 
gyűlés összehívását határozta el, s erre engem, mint a múlt évi egyházkerületi 
közgyűlésen a somogyi egyházmegyéhez tartozó szlavón missiói körök 
evangelizálására megválasztott felügyelő bizottság tagját ki is küldött. A 
gyűlés megtartása azonban a zágrábi lelkész ur azon jelentésére, hogy a 
hivek még nem lettek eléggé előkészítve a fontos gyűlés tárgyainak meg
beszélésére, de meg az utak is abban az időben olyan járhatatlanok voltak, 
hogy a szétszórtságban élő hivek meg nem jelenhettek volna, annak meg
tartása a kerületi gyűlés után való időre halasztatott. — Indítványom az, 
hívja fel a kerületi gyűlés a már fentebb nevezett bizottság elnökségét, hogy 
a tervbe vett gyűlést most már legkésőbb szeptember havában hívja össze, 
illetve küldje ki arra az illetékes tagokat. Azt már most jelzem, hogy nem 
Belováron, hisz ott csak két evangélikus család van ; hanem annak vidékén, 
valamelyik községben lehet a szervezendő missiói lelkészi állást felállítani. 
Ez azonban már a bizottság dolga lesz. Nálam már egypár községből jelent
keztek, ahol nagyobb számban élnek híveink — a lelkészi állás befogadására. 
Ilyen első sorban Brézova.

Jelentésemben ezután áttérek a múlt évi egyházkerületi gyűlés 224. 
jegyzőkönyvi pontja alatt hozott azon határozatra, hogy a somogyi egyház
megyéhez tartozó horvátországi területre a szórványban élők evangélizálására 
egy missióii lelkész állás szereztessék, amelyre Dobrovoljácz Milkó hrasztováczi 
lelkész hivassék el. Az egyházkerületi gyűlésnek ezen határozata Öméltósága 
a püspök ur, mint a biz. elnökének rendelkezésére a következőképpen nyert 
megoldást : Dobrovoljácz Milkó, miután hrasztováczi állásáról lemondott, az 
illetékes körök ajánlására a pozsegai hivek által nyert meghívást s ott 
szereztetett az uj lelkészi állás. Dobrovoljácz Milkó lelkész ur fizetése a 
kerület által eddig a zágrábi segédlelkész fizetésére adott 1000 koronából 
s az egyetemes pénztárból (esetleg) nyerendő 1000 koronából lett meg
állapítva. A pozsegaiak lakást s némi hozzájárulást biztosítottak a lelkész 
fizetéséhez. A hozzám érkezett jelentések szerint elég sikeres a működése, 
nemcsak Pozsegában, de a szórványban is tartott már több helyen isteni
tiszteletet, több gyermeket oktatott egyházunk tanaira, konfirmált, s szerezte 
az épülő kis gyülekezetei. A pozsegai körben körülbelől 600 lélek él híveink
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közül — magában a városban 23 ev. család lakik, akik közül a vagyono
sabbak elég készséggel járnak kezére a lelkésznek gyülekezetei építő munkájá
ban. A gyülekezet felügyelője templom s lelkészlak építésére 1000 koronát, 
a jegyző 500 koronát ajánlott fel. A templom felépítésének munkája sietős, 
mert a város csak úgy adományozza a telket, ha azon két esztendőn belül 
a templom felépül.

Javaslom, hogy a bizottság, amely majd lent jár a belovári missiói 
kör szervezésére, látogassa meg Pozsegát is, s ott nézzen körül s támogassa 
hitsorsosainkat az egyházépitő munkában.

1. Dobrovoljácz ezen kérdésre : Miért kell minden keresztény embernek 
a bibliát olvasni, egy brosürt irt horvát nyelven, amelyet szívesen olvasnak 
a más vallásu bennlakók is. Irt néhány éneket is horvát nyelven, isteni
tisztelet alkalmával való használatra. Jó hasznát veszik a lelki épülésre 
ennek is azok, akik már elfelejtették apáik nyelvét.

2. Antunováczon — mint a hozzám érkezett jelentésben a lelkész ur írja — 
nagy gondot okoz a híveknek most is az, hogy a magas horvát kormány 
mindeddig nem adott engedélyt iskolájuk megnyitására, melyet a Julián- 
Egyesület segítségével építettek fel. Ott van már 2 év óta a felekezeti tanító, 
ki kántori teendőket végezhet, de a gyermekeknek mégis a horvát községi 
iskolába kell járni oktatásra. — A lelkész, ki már éveken keresztül kéri 
fizetésének 1600 koronára való kiegészítését, panaszkodik, hogy a horvát 
kormánytól nyert segélye is megcsökkent s végleg el is maradt. — Már 
bizony nagyon is óhajtandó volna, hogy az egyetemes gyűlés a Horvát
országban élő lelkészeink fizetésének kiegészítését is elrendelné. — Az egyházi 
élet szép fejlődése, a gyülekezet minden téren való gyarapodása Antunováczon 
eléggé megnyugtató.

3. Hrasztováczon a béke helyreállt, a hivek Dobrovoljácz lemondásával 
egyhangúlag meghívták s megválasztották Plivelits Fülöp neudorfvinkovczei 
segédlelkészt, ki örömmel tett jelentést beiktatása után arról, hogy közakarattal 
elhatározta az egyházközség rég tervezett templomának felépítését. Még a 
tanító ügyét nem tudta az egyház elintézni. Ideiglenesen, mig alkalmas 
tanítót kap, egy horvát okleveles tanítónővel helyettesitette tanítóját, akit a 
vallástanitásnál a lelkész helyettesit.

4. Mali-basztáji sem kapott még most sem engedélyt a Julíán-Egyesület 
segítségével tervezett iskolájának megnyitására. Templomra volna szüksége a 
híveknek, mely még jobban összetartaná őket.

A szlavóniai missióra kérem ezúttal is a főtiszt, és mélt. egyházker. foko
zott figyelmét, amennyire pénzügyi helyzete megengedi, anyagi támogatását.

Az egyházkerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 
horvát-szlavon missió ügyeinek további rendezésével a múlt évi 
kér. gyűlés jegyzőkönyvének 224. p. alatt kiküldött felügyelő 
bizottságot jelentésének bevárása mellett megbízza.

8*



116

Felvétetett a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének a 
reformáczió négyszázados évfordulójának mikénti megünneplésére vonatkozó 
158. pontja.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a körébe tartozó gyüle
kezeteket, hogy az egyetemes egyház által tervbe vett szép jubileumi 
emlék megvalósithatása végett évenként egy-egy offertoriumot tartsa
nak, vagy házankénti gyűjtést rendezzenek s az igy befolyó össze
get szolgáltassák be az egyetemes egyház pénztárába.

3 3 3 .  A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi tanitó-egyesület jóvá
hagyás és megerősítés végett beterjeszti egyes pontjaiban módosított alap
szabályait.

Az egyházkerületi közgyűlés a beterjesztett alapszabályokat 
azzal küldi vissza, hogy azt törlések nélkül tisztán leírva s a 
régebbi megerősített alapszabály hiteles példányával felszerelve, 
két példányban terjeszszék fel s az igy felszerelt módosított alap
szabályokat összehasonlítás és véleményezés végett kiadja Bognár 
Endre egyházi főjegyzőnek.

3 S 4 .  Felvétetett a veszprémi ág. hitv. ev. egyházmegye elnökségének 
következő kérvénye:

Főtisztelendő és Méltóságos Kerületi Közgyűlés !
A veszprémi ág. hitv. ev. egyházközség elemi iskolájában az oktatást 

Horváth Dezső lelkész végzi s végezte mindazóta, amikor őt a vesz
prémi egyházközség lelkészévé megválasztotta, s végezte úgy az egyház, 
mint a világi hatóság — s ezek közt Berzeviczy Albert, mint akkori 
kultuszminiszteri államtitkár — teljes megelégedésére, és pedig 1885-ig dij 
nélkül, 1885-től 1892-ig 35 frt díjért, amihez Veszprémvármegye a nevelési 
alapból 50 frt évi segélyt utalványozott. — Az 1892. évi törvényre tekintettel 
Horváth Dezső a soproni tanítóképzőben megszerezte a tanítói oklevelet is.

A kultuszminiszter a tanítói fizetést kiegészítéssel Horváth Dezső részére 
előbb 300 írtra, majd később 400 írtra felemelte, sőt ezt 1903. évben már 
a 2-ik ötödéves korpótlékban is részeltette, az 1907. évi 27. t.-cz. alapján 
a 115560. sz. rendelettel pedig Horváth Dezső tanítói fizetését 1200 koronára 
kiegészítette.

Mint a villámcsapás érintette tehát a veszprémi ág. hitv. ev. egyház- 
községet a kultuszminiszternek 1911. évi márczius 30-án 24384. sz. a. kelt 
azon rendelete, miszerint elrendelte, hogy az egyházközség a lelkészt a tanítás
tól vonja el, s önálló tanítót állítson be iskolájába.

Súlyosan, — hogy ne mondjuk — végzetesen érintette ez a veszprémi 
egyházközséget, mert inig egyrészről képtelen arra, hogy úgy a lelkészi, 
mint a tanítói fizetést, még a kiegészítésekre való tekintettel is fedezze, — 
addig, arra való tekintettel, hogy az egyházközséget Horváth Dezső lelkész 
irányában hiványbeli, tehát szerződéses kötelezettség terheli, úgy a lelkészi,
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mint a tanítói jövedelmek élvezete szempontjából, — másrészről egy lehetetlen 
helyzet elé állíttatott.

A veszprémi egyházközség — mindezeknek körülményes kifejtésével — 
folyamodott ez okból a kultuszminiszterhez, és kérte, hogy ez a jelenlegi 
állapotot Horváth Dezső haláláig, avagy nyugdíjba meneteléig kivételesen 
tartsa fenn.

A kultuszminiszter azonban a folyamodvány elintézésekép kimondta, 
Biogy a jelenlegi helyzetet csak egy évig fogja megtűrni, azontulra a lelkészi 
és tanítói állást elválasztatni, s a tanítói állást külön betöltetni rendelte.

A veszprémi ág. hitv. ev. egyházmegye elnöksége magát indíttatva érzi 
tehát arra, hogy a Főtisztelendő és Méltóságos kerületi gyűléshez járul
jon azon kérelemmel, hogy Írjon fel a Nagyméltóságu m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez: hogy ez a veszprémi egyház tanítói állására 
nézve tett ezen rendelkezésétől tekintsen el, és hagyja meg az iskola vezeté
sét a lelkész kezében addig, inig ez él, vagy nyugdijaztatik, — s addig úgy 
a lelkészi, mint a tanítói fizetés kiegészítése tekintetében eddig fennállott 
rendelkezéseket tartsa fenn.

Kérjük ezt a kerülettől azon reményben, hogy a kerület kérelmére 
feltehető, hogy a miniszter be fogja látni, hogy itt a veszprémi egyház- 
községnek létérdeke forog koczkán, aminek veszélyeztetését, tekintve tönkre
tételét már csak azért sem indokolná a másutt tán indokolható szigor a 
rendelkezésekben, mert hiszen az iskola irányában támasztható igények 
a veszprémi egyházközségnél kifogáson felül, a teljes elismerésre méltóan 
betöltvék, úgy a tanítás eredménye, mint a vallásos és hazafias nevelés 
szempontjából.

Kérésünk ismétlése mellett egyébként kiváló tisztelettel vagyunk a Fő- 
tisztelendő Méltóságos kerületi gyűlés — Szombathely, 1911 augusztus 8-án — 
alázatos szolgái : Hofbauer Pál esperes, Bélák István egyhm. felügyelő.

Az egyházkerületi közgyűlés méltányolva a felhozott indokokat, 
a kérelemnek helyt ád s az egyházkerületi elnökséget megbízza, 
hogy Horváth Dezső veszprémi lelkész és tanió érdekében a vallás- 
és közoktatásügyi miniszternél a kívánt felterjesztést megtegye.

Olvastatott egyrészről a kemenesaljai ág. hitv. evang. egyház
megye felügyelőjének, másrészről a neinesdömölki gyülekezet lelkészének 
levele, melyben jelentik, hogy a múlt évi egyházkerületi gyűlés jkönyvének
231. pontja alatt nyert megbízatásuknak eleget tettek és a neinesdömölki 
evang. egyház templomának belső falába behelyeztették egyházkerületünk első 
felügyelőjének: Ostffy Mihálynak, valamint a kemenesaljai ev. egyházmegye 
felügyelőjének Vidos Miklósnak — egyben a neinesdömölki artikuláris templom 
létesítésén is buzgón s áldozatkészen fáradozott ezen hitelődök — emlékeze
tének kegyeletes megőrzését' czélzó emléktáblát. Meghívják egyúttal az egyház- 
kerületet az augusztus 13-ra tervezett, de az egyházkerületi elnökség aka
dályoztatása miatt bizonytalan időre elhalasztott leleplezési ünnepélyre.



Az egyházkeriileti közgyűlés az emléktábla elkészítésére vonat
kozó jelentést tudomásul veszi s a leleplezési ünnepélyre való 
meghívást elfogadva, arra az egyházkerületi elnökség mellett, világi 
részről Ostffy Lajos, Takách Ferencz, Veöres István, Berzsenyi 
Dezső, dr. László Kálmán egyháztagokat, dr. Ajkay Béla főjegyzőt, 
Radó Lajos aljegyzőt; egyházi részről: Kund Samu esperest, 
Mohácsi Lajost, Bognár Endre fő-, és Madár Mátyás aljegyzőt; az 
iskolák részéről: Bancsó Antal tlieol. akadémiai- és Gecsányi 
Gusztáv liczeumi igazgatót küldi ki.

A m. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 154. pontja 
alatt megbízatást adott egy az egyetemes felügyelő, világi főjegyző és ügyész
ből álló bizottságnak, hogy Hegedűs János nyug. anyakönyvi felügyelővel egy 
készítendő egyetemes névtár kiadásának feltételei felől tárgyaljon. A bizottság
1911. évi junius 8-án tartott ülésében a kiadás feltételeire nézve megállapo
dott s ülésének jegyzőkönyvét egyházkerületünk püspökének azon kéréssel 
küldi meg, hogy Hegedűs János megkeresésére és a kérdő-iveknek rendel
kezésükre bocsátásával az esperességek utján hívja fel az egyes egyház- 
községeket a kérdő-iveknek pontos kitöltésére és záros határidőn belüli 
visszaküldésére, hogy a névtár már az 1912. év folyamán megjelenhessék. 
Egyúttal hívja fel az egyházközségeket, hogy a névtárt egy-egy példányban 
2 kor. leszállított áron megvásárolni szíveskedjenek.

Az egyházkerületi közgyűlés, az egyetemes névtár pontos 
összeállithatása czéljából utasítja az egyházközségeket, hogy az 
annak idején hozzájuk megküldött kérdő-iveket a valóságnak meg
felelően kitöltsék és a kitűzött záros határidőre beküldjék.

A jövő évi egyházkererületi közgyűlés helyéül Győr városa
tűzetett ki.

* * *

A közgyűlés tárgysorozata kimerittetvén, a szombathelyi gyülekezet 
lelkésze hálás köszönetét nyilvánítja az egyházkerületnek azért a nagy erkölcsi 
haszonért, mi a közgyűlésnek itt tartásával gyülekezetére háramlóit, viszont 
egyházkerületi felügyelő ur Öméltósága köszönetét mond úgy a gyülekezet
nek, mint Szombathely város közönségének azért az előzékenységért, melylyel 
közgyűlésünket kebelében fogadta, munkálkodásában meleg érdeklődéssel 
kisérte s ezzel püspök ur a közgyűlést buzgó imádsággal befejezte.

Jegyzetté :
Madár Mátyás
egyházker. egyh. aljegyző.





F Ü G G E L É K

Jegyzőkönyv.

Felvétetett a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézetnek nagytiszt. 
Löw Fülöp egyházi- és dr. Terplán Kornél kir. járásbiró ur, ezen gyűlés 
folyamára felkért világi elnök ikerelnöklete alatt Szombathelyen, 1911. évi 

augusztus hó 7-én tartott rendes közgyűléséről.

1- Buzgó ének és ima után egyházi elnök ur a gyűlésben megjelente
ket, úgy a tagokat, mint az érdeklődő hitsorsosokat melegen üdvözölvén, 
a gyűlést megnyitja.

ü -  Terplán Kornél felkért világi elnök ur mély megilletődéssel hozza 
tudomására a közgyűlésnek, hogy nagyságos dr. Berzsenyi Jenő ur, evangéliomi 
egyházunknak ezen minden téren zászlóvivő oszlopférfia, kinek egyénisége a 
gyámintézet szent ügyével egybeforrva lenni látszott, a világi elnöki állásról 
visszavonhatlanul lemondott, s kéri lemondásának elfogadását.

A gyámintézeti közgyűlés értesülvén nt. egyházi elnök úrtól 
azon körülményről, hogy ujabbi megválasztás is sikertelen kísérlete
zés lenne, — fájó szívvel veszi tudomásul a kipróbált vezérférfiu 
lemondását, aki nemcsak kiváló erényekkel ékeskedő egyéniségé
vel, hanem a szivekbe kitörölhetetlenül bevésődött bibliai szellemű 
lelkesítő és könyekig megható megnyitóival is feledhetetlenné 
tette magát a gyámintézet minden barátja előtt.

Mint hajdan Izrael népe meggyászolta Mózest, a czéltudatosan 
haladó vezért, úgy tölti el szomorúsággal a gyámintézet minden 
igaz barátjának szivét ezen oszlopférfiunak a gyámintézet világi 
elnöki székéből való távozása.

Hogy pedig iránta érzett hálás szeretetének és meleg ragasz
kodásának kifejezést adjon, midőn bokros érdemeit az utókor 
számára megörökíti, meg nem szűnő tisztelete s meleg ragaszkodásá
nak jeléül örökös tiszteletbeli gyámintézeti világi elnökké választja, 
s őtet ezen határozatáról jegyzőkönyvi kivonatban értesíteni határozta.

Egyben felhívja egyházi elnök urat, hogy az év folyamán a 
gyámintézet vil. elnöki állásának betöltésére a szavazást rendelje el.
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3 -  Terplán Kornél h. világi elnök ur bejelenti a közgyűlésnek, hogy 
fötisztelendő Gyurátz Ferenc püspök ur Öméltósága öreg korára s gyakori 
betegeskedésére való hivatkozással egyetemes gyámintézeti egyházi elnöki 
állásáról végleg lemondott, s kéri a közgyűlést, hogy azt tudomásul venni, 
elfogadni, az uj elnökre szavazást leadni, s az erről szóló jegyzőkönyvet 
a gyűlés folyama alatt kiállíttatni méltóztassék.

A közgyűlés mély megilletődéssel veszi tudomásul szeretve 
tisztelt főpásztorának indokolt lemondását, s midőn a lángoló 
lelkesedésü, a munkában és szeretet jócselekedeteinek gyakorlásá
ban meglankadni nem tudó vezértől fájó szívvel búcsút vesz, mélyen 
érzett hálája s forró köszönetének tolmácsolásául elévülhetetlen 
érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíteni határozta.

Utódául mélt. és főtiszt. Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök 
urat választja.

Olvastatott egyházi elnök ur évi jelentése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az ez évi egyházkerületi gyámintézeti közgyűlésre kitűzött bibliai jelige 

ekkép hangzik : „A szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom 
néked, mondván : Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény 
atyád-fiának a te földeden“ . (5. Mózes 15, 11.) Hogy ez a jelige egyszersmind 
igazi gyámintézeti ige, az talán nem szorul bővebb magyarázatra. Hisz a 
gyámintézet egyebet sem tesz, mint hogy örömest nyitja meg kezét a szűköl
ködő és szegény atyafiaknak ; a szegény pedig nem fogy ki a gyámintézet 
által munkált földről sem.

Ily — Istennek kedves — munkát végezni ma is összegyülekeztünk. De 
mielőtt a gyámintézet e legszebb munkájához, az adományok szétosztásá
hoz fognánk, hadd adjunk számot a gyámintézet munkájának terhesebb 
részéről, a gyűjtés munkájáról is.

Ez érdemben ismét örvendetes haladásról tehetek jelentést. Ez évi be
vételünk a múlt évit csak az egyházmegyéknél 112336 koronával felül
múlja. Öt egyházmegyénél, nevezetesen a zalai, veszprémi, soproni alsó, 
kemenesaljai és tolnai egyházmegyénél volt ugyan némi mínusz a bevételben, 
mely Tolnában — sajnos — 218 66 koronára rúgott, de a többi öt egyház
megyében, még pedig a győri, a somogyi, a vasi közép, a vasi felső és a 
soproni felső egyházmegyénél örvendetes haladás észlelhető, úgy hogy p. o. 
az egy soproni felső egyházmegyénél a bevétel ez évben 1196-87 koronával 
többet tett ki, mint a múlt évben. A következőkben egymás mellé állítom az 
egyházmegyék bevételét :



1. A zalai egyházmegyei gyámintézet bevétele 163-32 K ( ~ 54-26)
2. A somogyi „ *> y y 313-70 „ ( + 72-22)
3. A kemenesaljai „ » yy 462-93 „ ( - 61-16)
4. A soproni alsó „ » y y 485-19 „ ( - 31-54)
5. A vasi közép „

y y 754-13 „ ( + 34-52)
6. A tolna-baranyai „ >1 yy 911-14 „ ( - 218-66)
7. A veszprémi „

yy y y 1041-46 „ ( - 60-97)
8. A győri y y y y 1146-17 „ (4- 115-32)
9. A soproni felső „ y y yy 3850-12 „ ( + 119687)

10. A vasi felső „ » y y 3902-92 „ ( + 130-82)
Összesen: 1303158 K (+1123-36)

A vasi felső és a soproni felső egyházmegyék tehát felül maradtak 
ebben az évben is, nem hiába felső egyházmegye mind a kettő. Együtt 
7753-08 koronát gyűjtöttek, jóval többet, mint a többi 8 egyházmegye együtt
véve. Pedig ebben a két egyházmegyében csak 53048 a lélekszám, inig a 
többi 8 egyházmegyében 183.886, csaknem négyszer annyi.

A vasi felső egyházmegyénél a múlt években észlelt gyönyörű ered
mény után azt hittük, hogy itt az eredmény fokozása most már merő 
lehetetlenség. Pedig ime a múlt évi 3772 korona itt ez évben 3902 koronára 
szállott fel s ha még azt a 109 koronát is hozzáteszszük, amit három helyi 
gyámintézet elkésve küldött be, úgy hogy a folyó évi kimutatásban még 
nincs elszámolva, akkor ennek az egy esperességnek eredménye az ő „hiencz" 
paraszt gyülekezeteitől meghaladja a 4000 koronát, ismétlem, amit már 
többször hangoztattam, hogy ez az egyházmegye a gyámintézeti munka terén 
minta-egyházmegyéje egész magyarhoni egyházegyetemünknek, melyre Dunántúl 
méltán büszke lehet.

Kitett magáért a soproni felső egyházmegyei gyámintézet is az ő 
3850 koronányi bevételével. D,e itt az eredmény, tekintetbe véve, hogy 
területén van Dunántúl legnagyobb gyülekezete, Sopron, itt van a soproni 
női gyámintézet és itt a liczeumi belmissziói egylet, még sem oly bámulatos, 
mint a vasi egyházmegyében.

Az egyes egyházak és egyletek közül 100 koronánál többet gyűjtöttek: 
a vasi közép egyházmegyében Szombathely (106 06 K); a veszprémi egyház
megyében Pápa ( 179*78 K); a győri egyházmegyében Győr (556 K) ; a 
soproni felső egyházmegyében Ágfalva (118-77 K) ; a soproni belmissziói 
egylet (239-37 K), Locsmánd (280-91 K), Sopron (1135-27 K), soproni 
nőegylet (131 P71 K); végül a vasi felső egyházmegyében: Rohoncz (117-87 K), 
Vasdobra (122-15 K), Városszalónak (277-44 K), Ókörtvélyes (306"40 K), 
Pinkafő (352-80 K), Kőszeg (446-73 K), Felsőlövő (627-99 K), Kukmér 
(1148-69 K).

Az összes házi gyűjtés az egész kerületben 4921 "62 K volt, az összes 
iskolai gyűjtés 1007 90 K, az összes offertorium-jövedelem 908-32 K, az
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összes persely-jövedelem 892’85 K. Az eredményt csak úgy fokozhatjuk, ha 
minden gyülekezetben az összes forrásokat megnyitjuk. Igen sok gyülekezet
ben még nem tartanak iskolai gyűjtést és nem offertóriumos istenitiszteletet; 
sok templom ajtajáról hiányzik még a. gyámintézeti persely. Vájjon mikor 
fogunk egyszer mindnyájan rendet tanulni, mikor fogjuk mindnyájan tisztelet
ben tartani alapszabályainkat? Offertórium-jövedelemről nem számoltak el: 
Csikvánd, Móriczhida, Nagybarátfalu, Kisbaboth ; Boba, Csönge, Kemenes- 
hőgyész, Vönöczk, Zalaegerszeg ; Bük, Nemeskér ; Csikostöttös, Kéty, Meké- 
nyes, Sárszentlőrincz, Tab ; Alsólövő, Szentgotthárd, Örisziget ; Bakony- 
szentlászló, Csernye, Dabrony, Galsa, Nagyalásony, Sur, továbbá Somogy
nak 9 gyülekezete. A soproni felső egyházmegyében mindenütt volt gyám
intézeti offertorium.

Perselypénzt nem gyűjtöttek : Kapi, Kissomlyó, Kemeneshőgyész, Nemes- 
dömölk, Nagygeresd, Nemeskér, Apáti, Bábony, Dunaföldvár, Gyönk, Kács- 
falu, Kéty, Kistormás, Köttse, Mekényes, Mucsfa, Sárszentlőrincz, Tab, Alhó, 
Borostyánkő, Alsólövö, Felsőőr, Felsőlövő, Ókörtvélyes, Németszentmihály, 
Örisziget, Rohoncz, Vágod ; Bodóhegy, Domonkosfa, Körmend, Kolta, Örihódos, 
Magyarósd, Sárvár, Tótkeresztur, Uraiujfalu, Alsómarácz; Bakonytamási, Csernye, 
Dabrony, Galsa, Gergelyi, Kerta.

Nem gyűjtöttek az anyaegyházak közül semmit : Kéty, Mekényes, Mucsfa.
Egyházmegyei offertorium nem volt a győri egyházmegyében.
A soproni női gyámintézet bevétele 131171 korona volt.
A gyámintézeti ifjúsági egyletek a következő bevételt mutatták ki : A 

soproni liczeumi belmissiói egylet 239'37 K, a soproni theol. akad. gyám
intézet 58‘64 K, a soproni tanítóképző belmissiói egylete 40 K, a bonyhádi 
főgimn. gyámintézet 29’46 K, a felsőlövői ifjúsági gyám intézet (?), a kőszegi 
felső leányiskolái gyámintézet 57-70 K.

Gyámintézetünk nagy jóltevője, Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő ur, 
ez évben is letette rendes áldozatát, 10.000 koronát, az egyház oltárára. Ez 
összegből szépen jutott gyámintézeti czélokra is.

A kérvények sokkal nagyobb számban érkeztek be, semhogy azokat 
mind figyelembe vehetnők. Sok oly egyház is óhajtja igénybe venni a gyám
intézet alamizsnáját, mely más forrásból p. o. a közalapból, a Baldácsy és 
Solyniossy alapokból, a Gusztáv Adolf-egylettől s adócsökkentési segély révén 
úgyis részesült nagyobb mérvű segélyezésben. Ezeket a kérvényeket csak a 
legkivételesebb esetekben s csak a legnagyobb szükség esetén lehet figyelembe 
vennünk. Nem ildomos, ha minden gyülekezet csak önmagára gondol, és 
hogy minél hamarább megszabaduljon terhétől, minden lehető fórumhoz 
beadja kérvényét, anélkül, hogy a testvérgyülekezetek bajával is gondolna, 
annak a közmondásnak, hogy „minden szentnek keze maga felé hajlik“ , 
csak nem szabad érvényesülnie testvérek közt is. Azért több önmegtagadást, 
több szeretetet és több türelmet kérünk. Különösen az utóbbit. Nem lesz oly 
nagy baj, ha némely gyülekezet terhét néhány évvel tovább hordja. Jót se



tennénk sok gyülekezettel, ha oly gyorsan eltüntetnők összes bajait, Isten 
akarata szerint ezeket is viselni kell tudni. Nem szégyen egy templom- 
vágy iskolaépitési adósságnak hosszabb éveken át hordozása. De másrészt 
kötelessége a gyülekezeteknek a rájuk váró nagyobb feladatokra bölcs előre
látással és takarékossággal előkészülni, előre alapokat gyűjteni, hogy a baj 
idején ne legyenek liijján minden eszköznek. A kérvényező gyülekezetek közt 
bizony sok olyan van, mely tétlenül bevárta, mig a baj nyakába szakadt, 
mig a hatóság bezárta rozzant iskoláját, mig a temploma, paplakása be- 
döléssel fenyegetett s akkor nyomban megindult a sok kérvényirás. Gyüjtsünk 
erőt, vessünk alapot idejekorán ! Lelkésztársaim sok esetben azt tartják, hogy 
azzal teszik gyülekezetünkön a legnagyobb jótéteményt, ha minél több kiil- 
segélyt szereznek számukra. Ez téves felfogás. Sokkal nagyobb jót tesznek 
velők, ha önsegélyre, áldozatkészségre szoktatják, és annak a krisztusi igének 
gyakorlására: Jobb adni, mintsem elfogadni. Bár megszívlelnék ezt különösen 
fiatalabb lelkészeink, akik alig, hogy a lelkészi hivatal küszöbén átléptek, 
máris kezükbe veszik a kérvényiró tollat. Újabban, amint hallom, ezt a 
theológián is tanulják már, azért értik olyan jól. Ezen a téren ártani is lehet 
a gyülekezetekben, néha többet mint használni. Ezt gondoljuk meg.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság folyó évi julius 10-iki ülésén 
gyámintézeti jellegű segélyekre a Baldácsy-alapból 4100, a közalapból 1660, 
a Solymossy-alapból 900 koronát hasított ki. Ez összegekre nézve a felosztási 
tervezet összeállításával az egyházkerületi gyámintézeti egyházi elnök volt 
megbízva. A tervezet némi változtatással elfogadtatott. Ha a kér. közgyűlés 
is elfogadja, akkor annak jegyzőkönyvében közölve lesz.

A némethoni Gusztáv Adolf-egylettől a múlt évi kér. gyűlés óta négy 
Ízben jött segély. Az e. e. e. gyámintézet jegyzőkönyvében részletesen ki fog 
mutattatni, hogy a segélyt mely gyülekezetek nyerték el. A sokból csak egy 
gyülekezetei emelek ki, Sopron-Bánfalvát, mely ez évben a lipcsei főegylet 
4000 márkás nagy szeretetadományát nyerte el.

A lipcsei főegylet egy küldöttje, Hermann szászhoni lelkész, folyó évi 
junius havában beutazta hazánkat és felkereste sok ev. gyülekezetünket. 
Nálam is volt. Én a dunántúli szegény gyülekezetek helyzetéről informáltam öt 
és sürgősen felkértem, hogy Bánfalvát is keresse fel. Ö ezt megtette és rövid 
néhány héttel reá Bánfalva elnyerte a jelzett 4000 márkás szeretetadományt.

Az egyházi elnök ebben az évben is abban a helyzetben volt, hogy 
néhány hittanhallgatót Gusztáv Adolf-egyleti ösztöndíjra, egy papözvegyet 
pedig Gusztáv Adolf-egyleti segélyre sikerrel ajánlhatott. Az illető özvegy 
Kiss Ignáczné, kit a németországi ev. nők egy évtized óta gyámolítottak és 
úgyszólván az éhenhalástól megóvtak, röviddel az utolsó segély elnyerése 
után elhunyt s igy beteljesedett az a jóslása, hogy ez lesz utolsó segélye, 
melylyel majd temetési költségeit fogják fedezni.

Mozzanatkép talán még a következő hir is beleillik ezen jelentésembe. 
Locsmándon egy Heimler János nevű nyolczadtelkes gazda 8000 koronát érő
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házhelyét hagyta a gyülekezetre szeretetház építés czéljára azon óhajtás 
nyilvánításával, hogy ő a ház felépítését még meg akarná érni. A gyülekezet 
most nyáron hozzáfogott a ház felépítéséhez, mely diakonissza-szobát, ovoda- 
helyiséget, 2 árvaszobát, elaggott és magukra maradt egyháztagok számára 
aggastyán-szobát és mellékhelyiségeket tartalmaz s igy a gyülekezeti belmissziói 
munka középpontja lészen. A házat felavatása után még folyó évi szeptember 
havában veszszük használatba. A telek adományozója csak az építés meg
kezdését érte meg ; egy- héttel később szivszélhüdésben meghalt, de emléke 
az ő nemeslelkü alapítványa révén áldott fog maradni gyülekezetében. Szép 
gyámintézeti munka fűződik majd az ö  nevéhez is. Hiszen az ő jótékony 
alapítványa is azt hirdeti : „Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő 
és szegény atyádfiának a te földeden“ .

Még néhány személyi változásról kell röviden megemlékeznem. A győri 
egyházmegyei gyám intézetben Matisz Károly egyházi elnök lemondása folytán 
megüresedett elnöki szék Petőcz Ferencz bőnyi lelkészszel töltetett be. A 
soproni alsó egyházmegyében az elhunyt Karsay Imre egyházi elnök helyébe 
Hérincs Lajos farádi lelkész választatott, a soproni felső egyházmegyében a 
lemondott Scholtz Ödön egyházi elnök helyébe Geisztlinger Pál harkai 
lelkész, a vasi felső egyházmegyében a lemondott Ziermann Lajos egyházi 
elnök helyébe Rajter János kukméri lelkész, végül a veszprémi egyházmegyé
ben a lemondott Horváth Dezső egyházi elnök helyébe Nagy Kálmán gecsei 
lelkész választatott. Az elhunyt, illetve lemondott munkásokat meleg hálánk 
követi, az uj munkásokat örömmel üdvözöljük az áldott munkamezőn.

Az egyházi elnök évi jelentése köszönettel tudomásul vétetvén, 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott.

£>. Olvastatott Éder József kerületi gyámintézeti ellenőrnek az egyház
kerületi pénztáros Kiss János 1910. évi számadásáról s annak megvizsgálásá
ról szóló jelentése.

A) 1. Összes bevétel v o l t ................................................  9548'10 K
2. Összes kiadás v o l t .............................. . 9167-82 „

Készpénzmaradvány : 380-28 K
Mivel azonban ebből a 11. 25 év történetének ára :

256 korona a központba beküldendő, a tiszta 
m aradvány............................................................  124-28 K

B) A pénztáros kezelése alatt levő értékek 1910 decz. 31-ig igy álltak:
1. Rupprecht Lajos alap (értékpapír)..........................  2000‘— K
2. Káldy József alap „ ........................  1000*— „
3. Értékpapír tartalékalap a Szombathelyi Ált. Takarék-

pénztár 546. sz. k ön yvén ............................................. 115-40 „
Átvitel: 3115-40 K
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Áthozat :
4. Berzsenyi Miklósné alap (Sárvári I. tkpt. 497. sz. kv.)
5. Berzsenyi Jenő alap (Szombathelyi ált. tkpt. 24. sz. kv.)
6. Petrics-alap (Sárvári I. tkpt. 11997. sz. kv.)
7. Luther-alap (Sárvári I. tkpt. 13228. sz. kv.)
8. Kézi p é n z t á r ............................................................

Összesen :

3115-40 K
2042-41 n
1062-81 »
367-84 »
11712 »
191-42 »

6897 — K

Az ezen összegről szóló értékpapírokat és takarékpénztári könyveket 
1911 julius 25-én átvizsgáltam és igazolom, hogy úgy a kamatokra, mint a 
tőkeösszegekre vonatkozólag a számadás adataival pontosan egyeznek. A 
többi bevételi és kiadási tételeket is összehasonlítottam a megfelelő okmányok
kal és valamennyit egyezőnek találtam.

Ezek alapján javaslom, hogy Kiss János gyámintézeti pénztárosnak 
1910/11. évi számadására — gondos fáradozásainak méltánylása mellett — a 
felmentés a szokásos fenntartásokkal megadassék.

A jelentés tudomásul vétetett, pénztárosnak számadása a 
fenntartandók fenntartása mellett elfogadtatott s a felmentés meg
adatott. Pénztárosnak és ellenőrnek buzgó és lelkiismeretes munkál
kodásukért meleg köszönet nyilváníttatott.

G - Olvastatott Kiss János kér. gyámintézeti pénztáros 1911. évi bevéte- 
teleiről szóló jelentés.

/. Pénztári maradvány..............................
//. Kamatokból:

1. Királyföldy Péter alap kamatja .
2. Ostffy Pál „ „
3. Rupprecht Lajos „ „
4. Káldy József „ „
5. Berzsenyi Miklósné alap kamatja
6. Berzsenyi Jenő alap kamatja, 2 évi
7. Petries „ „
8. Luther „ „
9. Kézi pénztár kamatja . . . .

470 — K
94-—
8 0 -- V
44-56 »
83-25
8363 »
14-54 »
4-62 V
7-56 »

124-28 K

882-16 K

a) Ezen összegből k io sz th a tó .........................  485'63 K
b) Központba k ü ld e n d ő ...................................  282-— „
c) T ők ésíten d ő ................................... ■ 114'53 „

Összesen: 882-16 K___________
Átvitel: 1006-44 K
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III. Adományokból befolyt:
1. Győri egyházmegyei gyámintézet
2. Kemenesaljái „ „
3. Somogyi „ „
4. Soproni alsó „ „
5. Soproni felső „ „
6. Tolna-baranya-somogyi „ „
7. Vasi felső „ „
8. Vasi közép „ „
9. Veszprémi „ „

10. Zalai „ „
11. Soproni főgimn. beimiss, egyesület . .
12. Soproni tanitóképző-int. ifj. egylet . .
13. Majos, egyhker. jubileumi alap . . .
14. Dunaföldvár Székács-szoborra . . . .
15. Kerületi gyámintézeti esti offertórium .__

Áthozat : 
478-58 K 
254-40 „ 
273-85 „ 
259-34 „ 
771-38 „ 
746-04 „ 

1420-70 „ 
345-56 „ 
626-92 „ 
163-32 „

242-20
Összes bevétel :

1006-44 K

5688-37 „ 
6694-81 K

Ebből a központba küldendő:

. . . .  282-— K

. . . .  1915-37 „ 

. . . . 242-20 „
Összesen : 2439-57 K

d) Tőkésítendő kam atok ...................................  114 53 K
e) Határozott czélra ............................................1670"42 „
f) Kiosztható kamatok........................................ 485-63 „
g) Kiosztható adományok........................................1860-38 „
h) 1910. évi pénztári maradvány . . . .  124-28 „

Összesen : 6694-81 K

a) Kamatokból
b) Adományokból
c) Kér. offertórium

7 -  A kér. gyámintézet a kiosztható összegek felett következőkép
1. A 800 K szeretetadományra : Fehérpatak.........................
2. Királyföldy-féle alap, Felsőcsalogánynak.........................
3. Borbély-alap az egyetem által Szt. Sebestyénnek . . .
4. Ostffy Pál alap kamatai, Leányfalunak..............................
5. Rupprecht Lajos alap kamatai Répczeszemerének . . .
6. Káldy József alap kamatai Jánosházának.........................
7. Dr. Berzsenyi Jenő alap 2 évi kamata Vásárosmiskének

A kerületi gyámintézet részére fennmaradt...................................
Ebből levonandó a tisztviselők átalánya.................... ..... . . .

határozott:
800"— K
235-— »
200-— »
47-— V

8 0 - }}
40 — »
83-63 »

1860-38 K
300-00

Kiosztásra marad: 1560"38 K
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Ebből: 15 egyházközségnek à 100 korona: 1. Kismarton, 2. Gyóró, 3. Felső-
lövői tanítóképző, 4. Szentgotthárd, 5. Ujvörösvágás, 6. Sárvár, 7. Locsmánd,
8. Zala-Galsa, 9. Böny, 10. Börcs, 11. Pinkafő, 12. Kapolcs, 13. Dombóvár,
14. Győré, 15. Külsővath.......................................................1500'— K

A fennmaradt 60 korona 38 fillérből missióegyletnek . . . .  20’ —
Pénztári maradvány............................................................................ 40‘38

Összesen: 156038 K
A pénztárnoki jelentést és a felosztási tervezetet a közgyűlés 

jóváhagyja.
H - Az egyetemes gyámintézethez a 100 koronás adományra ajánltatnak 

mindazok a kérvények, melyek az egyházkerületi gyámintézetnél figyelembe 
nem voltak vehetők.

9 .  A Gusztáv Adolf egylethez beérkezett kérvények az egyetemes 
gyámintézethez felterjesztetnek.

Tudomásul szolgál.
ÍO . Egyházi elnök ur jelenti, hogy a folyó évi egyetemes gyámintézeti 

közgyűlés szeptember 23. és 24-én Beszterczebányán tartatik meg, melyre 
melegen meghívja az egyházkerületnek ezen ügy iránt érdeklődő egyházi és 
világi tagjait.

Tudomásul szolgál.
11- Kiss János pénztáros ur, hajlott korára s arra a körülményre való 

hivatkozással, hogy a kerületi gyámintézeti pénztár kezelésére fiatalabb erő 
szükséges, hivataláról való lemondását bejelenti.

A közgyűlés egyházi elnök ur azon kijelentésére, hogy a gyámintézet 
szakavatott pénztárosát ez idő szerint annak kára nélkül nem nélkülözheti, 
bár indokait méltányolja s eddig szerzett érdemei előtt a tisztelet és hála 
zászlaját meghajtja, melegen felkéri, hogy szem előtt tartva a gyámintézet 
érdekét s azon figyelmen kívül nem hagyható körülményt, hogy a dunántúli 
kerületi gyámintézet az ő szakavatottsága, rendszeretete és pontossága által, 
melylyel a pénztárt kezeli, mint követésre méltó példány első helyen áll a 
hazai kér. gyámintézetek között, addig tartsa meg hivatalát, mig a fiatal 
nemzedékből egy méltó utódot nem nevel magának. Mire Kiss János pénztáros 
ur engedve a közgyűlés szeretete és bizalma jóleső megnyilatkozásának, ki
jelentette, hogy bár erősen elhatározta volt, hogy távozik, mégis a közóhaj 
előtt meghajolva, még pár évig folytatja hivatalos működését.

Örvendetes tudomásul szolgál.
1%Í. Inditványoztatott, hogy minden templomban, hol még ez ideig 

nincsen, kell lenni gyámintézeti perselynek, sőt helyes volna, ha minden 
lelkész hivatalos szobájában is állíttatnék fel egy persely s hivassanak fel az 
esperes urak arra, hogy jelentsék be azokat a községeket, amelyekben nincsen.

Elfogadtatott.
1 3 -  Inditványoztatott, hogy arra való tekintettel, miszerint Terplán 

Kornél kir. járásbiró ur, mint a közgyűlés tartamára felkért elnök akadályoz-



tatása folytán a 8-án tartandó díszközgyűlésre nem jöhet be, kerestessék meg 
nagyságos Károlyi Endre felügyelő ur a díszközgyűlésen elnöklésre, aki 
hajlandónak nyilatkozott a kérelmet teljesíteni.

Örvendetes tudomásul szolgál.

Több tárgy nem lévén, egyházi elnök ur meleg szavakban tolmácsolja 
a kerületi gyámintézet háláját Terplán Kornél járásbiró ur azon szívességéért, 
melylyel úgy a bizottmányi, valamit a közgyűlésen elnökölni szives volt, 
ugyszinte melegen megköszöni az ügy iránti meleg érdeklődést.

A közgyűlés buzgó ének és ima után bezáratott.

Hitelesítik :
Kmf.

Jegyezte :

Lőw Fülöp Horváth Dezső
egyházkerületi gyámintézeti e. elnök.- egyliázkerületi gyámintézeti jegyző.

Terplán Kornél
egyházker. gyámintézeti h. világi elnök.



Jegyzőkönyv.
Felvétetett a dunántúli evany. egyházkerületi gyámintézetnek Löw Fülöp és 
Károlyi Endre ikerelnöklete alatt Szombathelyen az evangélikus templomban

1911. évi augusztus 8-án este 7 órakor tartott díszközgyűléséről.

A díszközgyűlés fényét emelték: Az egyházközség kántora művészi 
orgonajátékával kisért közének ; Hanély Flóra urhölgy szép magánénekével ; a 
hölgyénekkar összhangzatos énekével. Az ünnepi szónoklatot nagytiszteletii 
Bancsó Antal soproni theol. akad. igazgató ur, az oltári imát pedig nagytiszteletü 
Ziermann Lajos pinkafői lelkész nr tartotta.

1. Károlyi Endre ur, mint c díszközgyűlés vezetésére felkért világi ehlök, 
a díszközgyűlést következő beszéddel nyitja meg :

Tisztelt Gyámintézeti Diszgyiilés !
Kerületi gyámintézetünk elnökségének megtisztelő felhívása folytán azon 

kitüntető szerencse jut osztályrészemül, hogy e mai diszgyülésünkön az elnöki 
tisztet viselem. Amidőn c minőségemben a mélyen tisztelt kerületi elnök
séget és e diszgyülekezet minden tagját evangéliomi szeretettel üdvözlöm, 
azt szeretném, hogy az örvendetes események egész lánczolatának felsorolá
sával vezethessem be tárgyalásainkat. Azonban sajnos, mást Írnak nekem 
elő az események.

Gyámintézetünknek két vezérférfia állott el a közelmúltban a kormány
rúd mellől.

Gyurátz Ferencz püspök ur Öméltósága lemondott az egyetemes gyám
intézeti elnökségről. Leteszi a vezéri pálezát az a férfiú, aki több mint egy 
negyedszázados gyámintézeti elnökségének idején, a tántoríthatatlan meg
győződés erejével, ihletett ajkának mindent magával ragadó zengzetes szavá
val, követendő példaként tündöklő tetteivel oly sok ezer ember lelkében 
lobbantotta lángra gyámintézetünk ügye iránt az érdeklődést, magasztos 
czélja iránt az áldozatkészség lángját, — megválik az elnöki állástól az, aki 
széles e hazában oly fennen lobogtatta az igaz emberszeretet legyőzhetetlen 
lobogóját.

Őszinte mély sajnálattal értesülünk Öméltóságának ezen elhatározásá
ról, de biztosan hiszszük és reméljük, hogy bár kiadta kezéből a közvetlen
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vezetést, lánglelkü buzgalmával a jövőben is ott látjuk őt, küzdve vezéreink 
sorában.

Kérjük a Mindenhatót : adjon Öméltóságának időt és alkalmat, hogy 
eszmegazdagságának szinte kimeríthetetlen forrásával, páratlan munkásságával 
még soká szolgálhassa a szeretet Istenének dicsőségét.

A másik közvetlen veszteség a kér. gyámintézet világi elnökének, dr. 
Berzsenyi Jenő urnák lemondásával ért bennünket. Amilyen zajtalanul jött 
annak idején dr. Berzsenyi Jenő, olyan szerény az ö távozása. Zajtalanul 
lépett annak idején az elnökségbe, de nem ismeretlenül. Mindnyájan ismertük 
őt, ismertük az ö mély vallásossággal telitett lelkületét, tudtuk, hogy milyen 
igaz lelkesedéssel, nagy tehetséggel szolgálta egyházunk ügyét kora ifjúságától. 
És mégis meglepetésszerűen hatott, amidőn köztevékenységének mindig széle
sebbre táguló terén kibontogatva szellemi szárnyait, előttünk állott az ő ritka 
egyénisége, amely egyesíti magában a magas színvonalon álló európai művelt
séget, széles látkört, modern gondolkodást a bibliai alapon álló ember hit- 
hűségével, tiszta istenimádásával. Az ő élete, az ő egész lénye élő tanú
bizonysága annak, hogy a mai kor minden pozitív tudománya és tudása igen 
szépen megfér egy emberlélekben a vallásossággal.

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! Berzsenyi Jenő mélyen szántó gondolkodásá
nak java termékét, nemes lelkülete munkásságának legszebb részét egyházának, 
gyámintézetünknek szentelte. Lemondása fájdalmasan érintett bennünket és 
mégis elfogadtuk azt, okai előtt meg kellett hajolnunk. Elfogadtuk lemondását, 
de nem bocsátjuk el, magunkénak valljuk öt tovább is és habár ragaszko
dásunk, szeretetünk kifejezéséül őt kerületi gyámintézetünk tiszteletbeli elnö
kévé választottuk, és nincs, de ne is legyen semmi kétségünk az iránt, hogy 
Berzsenyi Jenő továbbra is elsőrendű munkása lesz gyámintézetünknek.

Az elnöki megnyitót a díszközgyűlés meleg érdeklődéssel és 
mély részvéttel hallgatta és az egyházi elnök indítványára egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvenni határozta.

*2. Lőw Fülöp egyházkerületi gyámintézeti elnök elnöki jelentéséből 
előad néhány megkapó mozzanatot. Kiss János egyházkerületi gyámintézeti 
pénztáros előterjeszti jelentését a kér. gyámint. pénztár állásáról s a gyűjtés 
eredményéről, Horváth Dezső kér. gyámint. jegyző pedig a rendes közgyűlés 
által a gyámint. bizottmány segélytervezete alapján megszavazott segélyekről.

A díszközgyűlés mind a három jelentést örvendetes tudo
másul veszi.

3 -  Egyházi elnök indítványozza, hogy köszönet szavaztassák az ünne
pélyre megjelent díszes közönségnek, Öméltóságának az egyházkerületi fel
ügyelőnek, úgyszintén püspök ur Öméltóságának, Bancsó Antalnak, az ünnepi 
szónoknak, az oltári szolgálatot teljesített Ziermann Lajos pinkafői lelkésznek, 
Hanély Flóra urhölgynek, a szombathelyi női énekkarnak, valamint azon 
hölgyeknek is, kik az esti offertóriumnak összegyűjtésében közreműködtek.

Az indítvány elfogadtatott.
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A díszközgyűlés bezárása után a fentemlitett dalárda közreműködésével 
a templomot szinültig megtöltő közönség a Himnuszt énekelte, mely után 
csendben szétoszlott.

Kmf.

Hitelesítik: Jegyezte:

IjŐw Fülöp Horváth Dezső
egyházkeriilcti gyámintézeti e. elnök. egyliázkcriileti gyámintézeti jegyző.

Károlyi Iliidre
egyliázker. gyámintézeti li. világi elnök.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1911 augusztus 
9. napján Szombathely városában megnyitandó évi rendes

közgyűlésére.

Egyházkerületünk rendes évi közgyűlése egy közigazgatási évnek lezárá
sát jelenti. A határpontról visszatekintünk a múltba, hogy az ott merített 
tanulságokkal állapíthassuk meg ügyeink vezetésénél a követendő irányt.

j
1- A múlt tapasztalatai megczáfolhatlanul bizonyítják, hogy czéljai meg

valósításához az egyháznak is szüksége van anyagi erőre. Ha megfelelő segély- 
forrásokat a megelőző kortól nem vett át, másrészről híveinek áldozatkészsége 
is ellankadt : akkor alkotó képessége nincs, a versenytéren más egyházak mel
lől hátra marad, nem gyakorolhatja a jóltevő szeretet munkásságát, nem emel
het a közéletre is áldásosán kiható, nemes czélu intézményeket. így vonzó 
erejét veszti s élete mindinkább a szegényes tengődés szomorú képét mutatja. 
Mily erőforrásokra támaszkodhatik ma evang. egyházunk?

A XVIII. század vége felé a fenkölt gondolkozásu, felvilágosult II. József 
1781-iki türelmi rendeletének kiadása megszüntette a hitüldözésnek két száza
don át dúlt viharát. Hitelődeink hősies kitartása, önfeláldozásra készsége 
végül is győzelemre vitte a lelki szabadságot. II. Lipót király uralkodása alatt 
az 1791/2-i országgyűlés törvényalkotással is elismerte a prot. egyházak lét- 
jogosultságát s biztosította autonómiájukat. A tért foglalt szabad szellem hatása 
alatt hosszú sorban keltek uj életre az erőszak által eltiport evang. gyülekeze
tek, emelkedtek templomaik, iskoláik. A hitszabadság korának megnyíltával 
szebb jövendő reménye biztatott. Hogy azonban egyházunk az evangéliomból 
táplált erkölcsi és szellemi hatalommal nagy feladatokat teljesíthessen s a 
versenyen előtérben maradhasson : ehhez szükséges lett volna az anyagi erő 
gyűjtése is. Ez, fájdalom, elmaradt. Híveink serege mintha az elnyomatás 
idején a védekezésben, a hitszabadság korának megnyíltával a hiányzó templo
mok, iskolák építésében kifáradt volna, a jövőről való gondoskodásnak, a
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versenyképesség fokozásának szükségességét nem látta be. Az élő hit áldozni 
tudó erejének megnyilatkozása gyengült, egyre szórványosabban, szükebb 
méretekben jelentkezett. A régebben tett alapítványok a kellő ellenőrzés hiánya 
miatt idők folytán sok helyen elolvadtak, megszűntek. A gyülekezetek, ha évi 
szükségleteik szaporodtak, vagy egyházi építkezés előtt állottak: saját erejük 
megfeszítése helyett számos esetben először is az elhunyt buzgó elődök által 
tett alapítványokhoz fordultak s azokat használták fel anélkül, hogy azokat 
később visszaállították volna. Sok egyházközségben a régi jegyzőkönyvek 
sárgult levelei beszélnek jóltevőről, ennek hagyományáról, de hogy mi sorsa 
lett az alapítványnak, arról a gyülekezet levéltára semmi felvilágosítást nem 
ád. Azon tényről is csak sajnálattal lehet emlékezni, hogy a tagosztály alkal
mával a legtöbb helyen az evang. hívek a lelkész s tanító javadalmazására 
szolgáló szántóföldön kivül külön a gyülekezet fentartására alapítványul nem 
hasítottak ki, nem áldoztak egyetlen holdat sem.

Az 1848-ik évben a nemzeti újjászületéssel uj korszak nyilt meg s ez 
uj gazdasági viszonyok alakulását hozta magával. A jog és kötelesség meg
osztásával nem csökkent az adóteher, sőt ellenkezőleg az állami, megyei, 
községi adó rendszeresen fokozódva mind jobban lekötötte a társadalom min- 

\  den osztályainak figyelmét, erejét. Másrészről az állam, a korszellem — főkép 
az iskolai oktatás-nevelés terém— egyre újabb, sürgetőbb követeléseket állított 
az egyházak elé. Csakhamar bebizonyult, hogy az uj idő készületlenül talált 
bennünket. Szükség-parancsolta intézmények — mint a tanítóképző-intézet, 
gyámolda — megalkotásánál már nem birt szilárd biztosítékot előteremteni 
jövőjük biztositásához. Jóakaró optimizmussal hozta létre őket, de amelyet 
az idő nem igazolt. A megfelelő tartalékalap hiánya következtében néhány 
évtized múlva már válsággal küzdöttek s a gyámolda végül is kénytelen volt 
felszámolni amellett, hogy igy is még sokáig tartó súlyos terhet hagyott vissza 
az egyházkerületre.

Megalakult a nemesczélu egyetemes gyámintézet, mely mind a négy 
egyházkerületre kihatólag feladatául tűzte ki a bajtól levert szegény gyülekeze
tek felsegélését, közérdekű intézetek gyámolitását. Azonban a gyámintézet egy
házi társadalmunk résztvevésének fogyatékossága miatt ötven év alatt sem birt 
oly alapot gyűjteni, amelyből képes lenne annyira orvosolni a sebeket, hogy 
ne szaporodnék ijesztő módon a nála és a Gusztáv Adolf egyletnél kérvények
kel zörgető gyülekezetek száma.

Egyházunk szorult anyagi helyzetében az alkotmányos korszakban köszö
nettel fogadta a kormány által nyújtott, vagy a törvényhozás utján megállapí
tott államsegélyt az egyházkerületek számára a tanárok, tanítók, lelkészek 
fizetésének kiegészítésére, a középtanodák építésére, fentartására, a tanári, tanítói 
korpótlékra, legújabban az egyetemes nyugdíjintézetre, az egyházi adócsökken
tésére, közigazgatásra.

Az államsegély igénybevételének arányában rendszeresen csorbult az 
elődök által kivívott autonómia. Másrészről az eddigi államsegély mellett is



minden lépten-nyomon döbbentően érezteti velünk súlyát egyházi téren az 
anyagi szegénység. Ez nehezíti meg a létező intézmények fentartását, ebbe 
ütközik a még szükséges jótékony intézetek alkotását czélzó minden tervezet. 
Ez egyengeti számos helyen az utat az iskolák államosításához. A gyülekeze
tek nem fogyó, hanem gyarapodó számban kiáltanak építkezésre, vagy ebből 
eredt adósságra hivatkozással mentő segély után s folyamodásaikkal mintegy 
ostromállapotban tartják a gyámintézetet és a Gusztáv Adolf egyletet.

Mind e jelenség meggyőzően bizonyítja, hogy az erkölcsi testületeknek 
is szükségük van tartalék erőre, ha versenyképességüket fentartani akarják. 
A tapasztalás igazolja azon állítást, hogy a szegénység az alkotásoktól vissza 
tartja, leköti a szellemet. A tények logikájából merített tanulság arra int, 
hogy az előbbi kor mulasztásainak következményein okulva tegyük meg 
a lehetőt a jövő biztosítása végett az erőgyűjtésre az egyházi élet egész 
vonalán. Lelkészek, felügyelők, tanítók, presbiterek értessék meg a hívekkel 
egyházuk iránti tartozásukat, vegyék reá a közgyűlést oly határozat hozatalára, 
hogy ezután kisebb vagy nagyobb összeget évenként tőkésit s ezt mint alaptőkét 
gyümölcsöztetve, évröl-évre neveli. Felhasználható e czélra a gyülekezeti magtár 
is, amelynek jövedelme közgyűlési határozattal minden évben tőkésítve az 
egyház alaptőkéihez csatoltatik. Igen hathatós segítő az alap gyűjtésénél a fel
keltett áldozatkész vallásszeretet. Ettől vezetve a család, ha egy tagja elhal, 
ennek emlékére tehetsége szerint egy bizonyos összeget ad alapítványul a 
gyülekezetnek. Ezen alapítvány a gyülekezeti aranykönyvbe vezettetik, az elhunyt
nak, mint jóltevőnek nevét a többi alapítványt tevőkével együtt a lelkész egy 
ünnepen — újév napján — az egyház kegyeletének jeléül az istenitisztelet 
végén áldás hangoztatásával a szószéken felolvassa. Ezzel a gyülekezet hálás 
megemlékezését nyilvánítja jóltevői iránt, de egyszersmind ápolja azt az élő 
hitet is, mely az áldozathozatalt az egyházért szent kötelességének ismeri s 
azon tudatot ébreszti, hogy az ember jó tetteiben halála után is él, munkál 
gyülekezetében.

Azon egyházközségekben, amelyek adócsökkentési államsegélyben része
sülnek : ezen segély is alkalmat szolgáltat a jövőről való gondoskodásra a 
következő eljárással. A hívek közgyűlésen kimondják, hogy az egyházi adót, 
tekintettel a jövőben reájuk váró feladatokra, rendkívüli kiadások szükségleteire 
egyértelemmel tovább fizetik az eddigi fokon s az igy fenmaradó összeget 
rendszeresen tőkésitik. Az ily gazdálkodás is adócsökkentés, de amely indo
kolt számítással a jövőre is irányul. Alapot vet, erőt gyűjt s felmenti a gyüle
kezetét a kényszerűségtől, hogy később akár az államnál, akár máshol újabb 
segélyezésért kelljen zörgetnie. A gyülekezetnek ily irányú intézkedéshez két
ségbe vonhatlan joga van, s ha igy jár el, bölcs előrelátással gyűjti az alapot 
a jövő biztosításához. És ez annál is inkább ajánlható, minthogy mindegyik 
egyházközségre vár a közelebbi vagy későbbi években építkezés, nagyobb 
mérvű javítás, esetleg uj tanítói állás szervezése, s ha ez készületlenül találja, 
akkor vagy egyszerre tulmagas adóval kénytelen terhelni a híveket, vagy a

1*



4

gyülekezeti háztartást zavaró, a belbékességet koczkáztató adósság béklyóiba 
keveredik. — Barátkoztassuk meg gyülekezeteinket az önsegély elvével, amely 
nem elégszik meg a mai naptól holnapig tengődéssel, hanem folytonos 
erőgyűjtéssel gondoskodik a jövőről. — Emlékezzünk meg Jézus e szavairól : 
„Aki én velem nem takar: tékozol az“ .

£2. Az államsegélyt, fájdalom, nem nélkülözhetjük és pedig azon okból, 
minthogy azon egyházakkal, amelyek az államtól nyert dus javadalmakra 
támaszkodnak, egyházunk örökölt szegénységére utalva nem folytathatja kellő 
eredménynyel a versenyt. Az államsegélyhez rtrár az 1848. évi XX. t.-cz. biz
tosította a jogot a protestáns egyházaknak. Ezek azonban a legújabb időig 
nem sürgették a törvény végrehajtását, egyszerűen megelégedtek a mindenkori 
kormánynak a segély mérvét megállapító intézkedésével. Néhány év előtt az 
egyetemes protestáns bizottság a két egyház legégetőbb szügségleteinek fede
zésére 5,771.146 korona évi államsegélyért intézett felterjesztést a kormányhoz, 
fenntartva a törvény alapján a jogot az igazságos mérlegelés mellett á két egy
házat a jelzett összegen még felül is megillető javadalomhoz. Az előbbi kor
mány Ígéretet is tett a hárommillió évi államsegélynek felemelésére s felhívta 
az egyházakat az e tárgyban értekezés czéljából egy szükebb körű bizottság 
kiküldésére. Időközben azonban kormányváltozás történt. Az ez idő szerinti 
kormány még ez év folyamán 500.000 koronával fogja állítólag növelni a két 
prot. egyház számára már előbb megállapított három millió korona állam
segélyt.

Az 1848. évi XX. törvényczikkben kifejezést nyert egyenlőség és viszo
nosság elvének megvalósulása még mindig a jövő feladata marad. Ez annál 
szomorúbb, mert egyházunk tagjai patronátusi jogczimen kanonika vizitácziók 
jegyzőkönyvei alapján ma is gyakran megadóztatás alá vétetnek r. kath. egy
házi czélokra. A prot. társadalom nagy mulasztást követ el azzal, hogy nem 
sürgeti az egyenlőség és viszonosság elvét világosan kifejező oly törvény meg
hozatalát, mely a patronátusi tartozások alól a más vallásuakat mindenkorra 
felmenti s a kanonika vizitácziókra hivatkozással támasztott követeléseket vég
képen megszünteti.

3 -  Más oldalról látjuk, hogy róni. kath. részről mindig többen és hatá
rozottabban sürgetik az autonómiának törvényhozás utján megállapítását. A 
protestánsoknak nem lehet hivatásuk a kath. autonómia létrejöttének aka
dályozása. Annál kevésbbé, mert nem feledhetjük el, hogy az 1790/1 ország- 
gyűlésen a kath. testvérek segítségével nyert törvényes alapot a prot. autonómia. 
De mig a katholikusoknak autonómia után törekvésére tisztelettel gondolunk : 
egyúttal erélyesen, nyíltan kell sürgetnünk a viszonosság, egyenlő elbánás 
elvének érvényesítését, az igazság, a törvény szerint a prot. egyházakat meg
illető állami dotácziónak megállapítását és intézményszerüleg biztosítását. Ha 
ezt a mai nemzedék elmulasztja: mulasztásáért még az utókor előtt is felelős-
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ség terheli. Egyházunk jövőjéről van szó. Ha tudjuk, hogy a szent czélok 
szolgálatánál, közérdekű intézmények megalkotásánál mily fontos tényező az 
anyagi erő, ha látjuk a haladás utján a szegénységből eredt nagy akadályo
kat, a sok hiányt, amit pótolni, a kiáltó bajokat, amiket orvosolni képesek 
nem vagyunk, ha gyűléseinken sorban azt hangoztatjuk, hogy népünk adó
terhét a gyülekezetekben fokozni már nem lehet és e mellett azon segély- 
forrásért, amelyért törvényadta jogunk van, nyíltan, férfiasán szót emelni nem 
akarunk: vagy azt tanúsítjuk, hogy ügyünk igazságában magunk sem bízunk, 
vagy, hogy az egyházszeretetnek a jogért, igazságért helyt állani tudó bátor
sága már letört. A közöny egyházunkat a tehetetlen szegénység bilincsében 
hagyja s a versenyen kikerülhetlen vereségre kárhoztatja.

A közöny minden jó ügynek sírásója, a magasbra törő eszméknek porba 
rántója. Ennek megtörésére kell egyesülniük mindazoknak, akik előtt az egy
ház még szent örökség, mely a vallásos érzés ápolásával, az evangéliom hirde
tésével áldást áraszt az életre, őrködik az emberiség drága kincse : a lelki 
szabadság mellett. Egyesülnünk kell a fásultság, kishitűség jegének tördelésére, 
a több helyen jelentkező langymelegség megszüntetésére, hogy egyházi éle
tünk mezejét újra az élő hit nemes gyümölcsfái gazdagítsák. Mindaz, aki a 
maga körében szóval s jó példával éleszti a vallásos érzületet, azon törekszik, 
hogy a gyülekezetben ne a sziikkeblüség, anyagi önzés, vagy politikai érdek 
szabja meg a közügy intézésénél az irányt, hanem az áldozatkész buzo- 
gás az egyházért legyen a vezérlő csillag, mindenik lelkész, ki feladatának 
szentségétől áthatva az ige buzgó hirdetésével lankadatlan ápolja a hitet s a 
templomon kivül is apostoli hűséggel fáradozik, hogy minden törekvésében 
az egyháznak anyai szerető gondoskodása nyilatkozzék meg : jó munkát 
végez s áldott emléket hagy maga után vissza. A kúra pasztorális jelentősége 
ma nagyobb, mint valaha. Ennek fáradhatlan szeretettel gyakorlása erősiti 
azon köteléket, mely a családokat a templomhoz fűzi s azon meggyőződést 
érleli meg a társadalomban, hogy az egyház, mely a vallást, az erkölcsiség 
ezen első támaszát őrzi s intézményei által a szeretet áldásos hatását minde
nekre kiterjeszti, a társadalom legelső jóltevője és méltó arra, hogy szegények, 
boldogok a hálás érzület melegségével ingatlanul ragaszkodjanak hozzá.

4 -  Épen azért teljes mértékben megérdemli a figyelmet a lelkészképzés 
kérdése. Kell, hogy az egyház kiváló gonddal ügyeljen fel a leendő lelkészek 
kiképzésére. Szükséges, hogy a theol. akadémiai tanári karral egyetértve, még 
áldozatoktól sem vonakodva tegye meg a kellő intézkedéseket, amelyek mel
lett reményelhető, hogy az ifjú Timótheusokban éled a hivatás érzete, hogy 
ők már a készület ideje alatt is bizonyos gyakorlati tájékozottságot nyernek 
s mint az evangélium szellemétől ihletett munkások lépnek ki a fáradalom 
mezejére, hol nem pusztán a jutalomdij iránt érdeklődnek, hanem jó pásztorok
nak bizonyulnak, kik életüket is készek adni a juhokért s az igének szóval 
és tettel hirdetésében apostoli lelkesedéssel töltik be tisztük minden igazságát.



Gondoskodnunk kell arról, hogy úgy az elemi, mint a középiskolák
ban is a hitoktatás minél mélyebben vethesse meg a vallásoságnak alapját. 
A hitoktatók törekedjenek vallásos jellemeket nevelni, amelyek nem szégyenük 
a Krisztus evangéliumát, s a hittel keblükbe oltott ideálizmus, mikor a munka
térre jutnak is győztesen állhassa ki a csak az érzékiségnek élő anyagelvüség 
ostromát. — Mint már más alkalommal is felhívtam reá a figyelmet, fontos 
tényező a hitélet ápolásánál az ev. vallásos iratok terjesztése, különösen a 
templomtól távolesö szórványokban.

Szükséges, hogy mindnyájan egyértclemmel, egyakarattal munkáljunk 
közre az ev., lu'thüségnek uj erőre keltésén. Más egyházakban már világosan 
látható a hitélet fellendülése. Mindenütt tömörülnek az erők nemcsak a 
védelemre, hanem a terjeszkedésre is. Ezzel szemben a mi egyházunknál a 
lankadás jelei mutatkoznak, az állhatatosság az egyház érdekének védelmében 
gyengül. Vegyes házasságok kötésénél a reverzálisok adásával a mi egyházunk 
vészit aránylag legtöbbet. Veszítünk a kitérések révén is. Több és több helyen 
kisért — s ott, hol nem elég éber az őrködés — hódit a nazarénizmus, 
baptizmus. E szomorú jelenségek első sorban Sión falainak őreihez kiáltanak: 
„Örállók vigyázzatok!“

f>. Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a veszélyt, amelylyel a 
szocziálizmus szélső iránya fenyeget. Ez a létező társadalmi rend felforgatására 
törekszik, és miután ennek egyik elsőrangú támaszát a vallásban látja: azért 
minden lépten-nyomon kíméletlenül támadja, gúnyolja. Hadat izén az egyház
nak, amely az ő állítása szerint az ideálizmus ápolásával hamis világításban 
állítja a létező valóságot a gondolkodó ember elé és midőn a lelket a siron- 
túli dicsőbb világ reményével kecsegteti, akkor czéljától eltériti s az igazi — 
csakis a földön várható — boldogsághoz vezető útját vágja be. A vallás, az 
ezzel együtt járó ideálizmusnak ápolása helyett a szélső szocziálizmus az érzéki
ség kultuszát hirdeti, az eszményi világnak: Isten országának keresése helyett 
az anyag imádására késztet. Elszakitni akarja az embert az égtől, hogy telje
sen a föld rabjává tegye. Elveti az egyházzal együtt a hazát, kárhoztatja a 
tulajdonjogot, elitéli a családi köteléket. Csak a rombolásra mutat képességet ; 
uj, az emberiség boldogulását, haladását, a szabadságot biztositó intézmények 
alkotására ereje nincs. Győzelme a társadalomnak csak a demagógia zsarnok 
jármába s a legsötétebb babonába visszahullását jelentené. Azért, akik hisz
nek az igazság diadalában, akik nélkülözhetetlennek tartják az emberiség 
életében az erkölcsi törvények uralmát: mindazok hivatva vannak egyesült 
erővel védeni a vallást, ebben az ideálizmus közvetítőjét, mely az ember 
érzelmét, akaratát, egész lelkét az örök szeretet, jóság eszméjére irányozza, 
s a teremtő és gondviselő Istenhez mint mennyei Atyához emeli és igy az 
erkölcsi felelősség ébrentartója, a vigasztalásnak kiapadhatlan kútfeje. — 
Igen óhajtandó, hogy a különböző egyházak egymás iránt testvéri érzülettel 
álljanak szemben a közös ellenséggel. Ne egymás ellen éleszszék a türelmetlen-



ség harczát, hanem a vallást, az erkölcsi törvények őrzőjét, a minden eszmé
nyit ostromlók tábora ellen buzdítsák híveiket védelemre.

A földi léthez sok baj tapad. Mindig voltak és lesznek szegények, szenve
dők. Egyszersmind azonban a létező bajok enyhítése, a fáradozás a társada
lom sebeinek orvoslásán hasonlókép soha meg nem szűnő kötelesség. E nagy 
feladat teljesítésén közremunkál az egyház is, midőn hathatósan törekszik a 
Krisztus életéből, szent tanából sugárzó szeretet törvényét az életben uralomra 
juttatni, midőn jótékonyczélu intézmények alkotására s fentartására buzdít, 
neveli a felebaráti szeretettől, az igazság érzetétől vezérelt azon közszellemet, 
mely a közügyért mindig nyiltan szót emel s a szorongatott helyzetben levő 
osztályok sorsának könnyítésére hívja fel a figyelmet és nem szűnik meg 
sürgetni oly igazságos törvények hozatalát, melyek a társadalom égető bajai
nak gyógyítására a jó törekvés, szorgalom előtt munkatér nyitására s hazánk
ban a munkásosztály megélhetésének biztosítására irányulnak.

Az ily czélu munkásság a leghathatósabb eszköz a közbizalom felkelté
sére, a szocziálizmus szélső, veszélyes áramlatának lefegyverzésére.

—  7  —

Az Egyházkerületi Evangéliomi Egyesület.

T .  Van szerencsém tisztelettel az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszteni 
az „Egyházkerületi Evangéliomi Egyesület“ 1910 augusztus 16-án, Pécs sz. kir. 
városban tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, mely az egyházmegyei lelkész
egyletek s az ezekkel kapcsolatban álló evangéliomi egyesület munkásságát 
ismerteti. Az egyházkerületünkben levő 17 lelkészegylet közül 6 minden évben 
kétszer, 11 egyszer tart értekezletet. Az összejöveteleken az egyházzal szorosabb 
kapcsolatban levő kérdések, az élő hit emelése, a belmlssiói egyöntetű tevékeny
ség szervezése, egyházunk jóltevő erejének fokozása képezik a tárgyalás alap
ját. Az egyházmegyei egyletek tárgyalták a püspök által közölt kérdőponto
kat is a következő sorozatban: 1. „Az emberiség tökéletesbülésre van hivatva. 
A történetnek ide vonatkozó bizonysága. Mily tényezők támogatják az embert 
a tökéletesbülés után való törekvésében?“ 2. „Hogyan munkál közre az egyház 
hathatósan a társadalom sebeinek orvoslásán?“ 3. „Mikor tölti be híven a 
lelkész a gondjaira bízott nyáj körében a jó pásztor tisztét?“ 4. „A szórványok
ban levő hívek lelki gondozása. Mely intézkedésekkel lehet bennük is az ev. 
vallásos érzületet ápolni, ragaszkodásukat az egyházhoz erősíteni ? “ 5. „Mi 
teszi óhajtandóvá, hogy a theol. akadémiai hallgatók az egyházi énekben is 
lehetőleg alapos képzést nyerjenek?“ 6. „Az egyházi adó csökkentésére 
szolgáló államsegély. Mily eljárás volna pontosan megállapítandó ennek ki
osztásánál? Mily feltételek lennének kitüzendők, melyek mellett a gyülekeze
tek segélyért folyamodhatnak? Melyek azon irányelvek, melyeknek követése 
lehetővé teszi, hogy az illető bizottság a gyülekezetek nagyon különböző 
adózási viszonyai mellett is világos meggyőződést nyerhessen az egyes 
egyháztagokra nehezülő adóteherről s közmegnyugtatásra végezhesse a segély
kiosztás feladatát?“

\

- 
—



Az egyházmegyei lelkészegyletek értekezletei több figyelemre méltó munka 
felolvasásáról számoltak el jegyzőkönyveikben. Az egyházkerületi evangéliomi 
egyesület gyűlésén Kiss Samu nagybarátfalui lelkész tartott felolvasást gr. 
Széchenyi Istvánról, a nagy honfi halálának hatvanadik évfordulója alkalmá
ból. Bancsó Antal theol. akad. igazgató a Borromeo-féle encziklikáról tartott 
érdekes és tanulságos előadást. Stettner Gyula főesperes pedig, mint a liturgiái 
bizottság előadója terjesztett elő kimerítő alapos jelentést. Az értékes munkát 
az egyesület további megbeszélésre a lelkészegyletek figyelmébe ajánlja. A 
külmissióról Scholcz Ödön ágfalvi lelkész olvasott fel közérdekű jelentést, 
Löw Fülöp locsmándi lelkész és Varga Gyula esperes a soproni felső és a 
kemenesaljai egyházmegyék belmissiói egyesületeinek munkásságát ismertették.

Az egyesület bevétele volt az 1910-ik évben 2053 korona 39 fillér. 
Kiadása 1510 korona 10 fillér. Vagyona 3493 korona 35 fillér.

Az Egyesület közgyűlése határozatiig kimondta egy ev. szellemű egyházi 
néplap megindítását. E czélra megszavazott 300 koronát s a szerkesztéssel 
megbízta Kapi Béla körmendi lelkész urat, az egyesület jegyzőjét. A néplap 
„Harangszó“ czimen megindult 1910 október havában s kéthetenként jelenik 
meg. A szerkesztő czéltudatos, nemes buzgalma, avatott talentuma s a lelkész 
és tanító urak lelkes pártolása szép elterjedést biztosított népünk körében a 
hívek lelki szükségletét mindig szem előtt tartó lapnak. Óhajtandó, hogy 
legalább a téli időszakban minden héten megjelenjen. Kérem e czélra az 
egyházkerület támogatását is. Népünk ma már érdeklődik a sajtó termékei 
iránt, szívesen olvasgat jutányos áron megszerezhető munkákat. Egyházunk
nak annál is inkább feladata ily olvasmányokról gondoskodni, nehogy hívei
nek gondolkozása idegen irányú, az evangéliom szellemétől eltérő, sokszor 
nagyon is olcsón kínált munkák hatása alá kerüljön s ennek folytán a hit
közöny, az egyháziatlanság tért foglaljon.

Az egyesület végül pályázatot hirdetett egy a vallásos érzületet emelő, 
a házi áhitatosságra, lelki épülésre szolgáló munkára, mely a vasárnapi 
evangéliomok alapján egész évre szólólag rövid elmélkedkéseket, imákat 
s minden alkalomra néhány énekverset foglaljon magában.

Az egyházkerületi Evangéliomi Egyesület ügyére ezúttal is tisztelettel 
felhívom az egyházkerület pártoló figyelmét.

Templomépités, avatás.

.8 .  A muraszombati ev. egyházközség stilszerü, szép új templomot épí
tett, megfelelő díszes berendezéssel együtt 99656 K költséggel. Az egyház a 
legutóbbi években összesen 155.899 K-nát adott ki egyházi építkezésekre. Tel
jes elismerés a gyülekezetnek, mely ily áldozatkészséggel tesz bizonyságot élő 
hitéről. Tisztelet az egyházi elöljáróságnak és ennek élén a lelkésznek s fel
ügyelőnek, kik felkeltették az alkotásban megnyilatkozó hitbuzgóságot.

Az új templom felavatását 1910. év szeptember hó 18-án végeztem
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Kund Sámuel esperes, Kuzma József, Kováts István, Hima Sándor, Porkoláb 
Gyula, Czipott Géza, Terplán., Ernő, Siftár Géza lelkész urak segédkezésével.

1910 november 20-án avattam fel az ajkai anyaegyházközséghez tartozó 
pusztamiskei leánygyülekezet uj templomát Hofbauer Pál esperes, Tamaska 
Lajos, Szalay László, Mód Aladár, Ihász Mihály lelkész és Fábián Imre segéd
lelkész urak segédkezésével. A megfelelő nagyságú, czélszerüen berendezett uj 
templom építése 2000Ó K áldozatba került. A lélekszámban gyönge, de hitben 
erős gyülekezet megmutatta e templom emelésével, mint győz minden akadá
lyon a vallásszeretetből fakadó lelkesedés.

A marczalgergelyi egyházközség is az idő súlya alatt megrokkant temploma 
helyett újat épített. A sugár tornyával már a távolban feltűnő díszes, gót stíl
ben épült szent hajlék úgy külalakjával, mint Ízléses berendezésével egyház- 
kerületünk legszebb templomai közé tartozik. Alkotásával az egyháztagok úgy 
az anyagyülekezetben, mint a filiákban : Szergényben, Külsővathon, Mihályhá- 
zán tanúságot tettek a régen elhunyt apáknak az utódokban is élő hitbuzgó- 
ságáról. Építkezési segélyért nem zörgettek, nem kéregettek sehol, a költség 
legnagyobb része a családok élőhitéből fakadt áldozatkép jött. A gyülekezeti 
ügyek vezetőinek: a lelkésznek, felügyelőnek lelkesitni tudó erejéről s a hívek 
seregének vezéreibe helyezett bizalmáról is maradandó emlékkép tanúskodik e 
templom. Az összes építkezési költség 52000 K volt. E szent házat felavattam 
1910 decz. 18-án Hofbauer Pál esperes, Kiss Lajos, Mohácsy Lajos, Balogh 
István, Takács Elek lelkész és Baldauf Gusztáv püspöki titkár urak segédkezésével.

A lajoskomáromi javított templomot az uj orgonával, továbbá
a veszprémi ev. templom uj tornyát a három uj haranggal felavatta 

Hofbauer Pál esperes,
* a tapolczafői leánygyülekezet által épített tornyot az új haranggal meg

bízás folytán felavatta Takács Elek homokbödögei lelkész ur.
A Csikostöttöshöz tartozó gerényesi leányegyház uj templomának fel

avatására Horváth Sándor tolnai,
a felsőőri javított templom felavatására Stettner Gyula felsövasi főespe

res urakat kértem fel.
Isten áldását kérjük a szent czélokért áldozni kész, templomszerető hívek 

seregére.

Theol. akadémiai szak- és lelkészi vizsgák, lelkészavatás.

9 -  Az 1910. évben szeptember 9— 10. napjain tartottuk a szak- és lelkészi 
vizsgákat Sopronban. Szakvizsgát tett 11, lelkészi vizsgára jelentkezett s ezt 
letette 6 hitjelölt.

Lelkészavatási ünnepélyre a felpéczi ev. egyházközség hivott meg ben
nünket. Ott avattam fel szeptember 11-én törvényeink értelmében a segéd- 
lelkészi hivány felmutatása után a hat hitjelöltet, névszerinti Bátsi Józsefet 
Szombathelyre hitoktató segédlelkészül, Klenner Adolfot Gyékényesre, Péter 
Lajost Ágfalvára, Szabó Ferenczet Vadosfára, Zettl Józsefet Paksra kiküldéssel.



Jancsi János más kerületben vállalt kápláni tisztet, egyszersmind onnét püspöki 
engedélyt mutatott fel a lelkészszé felavatásra. A szertartás végzésénél segéd
keztek : Horváth Sámuel esperes, Bognár Endre egyházker. főjegyző, Matisz 
Károly, Hörényi Lajos, Madár Mátyás lelkészek, Bancsó Antal theol. akad. 
igazgató, Stráner Vilmos és Pröhle Károly theol. akad. tanárok.

Az ünnepélyen gyűlt offertoriumot — 49-50 K — a gyülekezet a kőszegi 
felsőbb leányiskolánál a Ielkészleányokat segélyző alapítvány gyarapítására 
ajánlotta fel. Fogadja az egyházközség ezen adományért és a tapasztalt szives 
vendégszeretetért mindnyájunk hálás köszönetét. A közel s távolból összegyűlt 
hívek seregének buzgó résztvevése mellett lefolyt ünnep után a felavatott ifjú 
Timótheusok — már mint segédlelkészek — az őket váró munkatérre távoztak. 
Az Urnák szent lelke kisérje őket, hogy az élet mindenkor az igének apostoli 
buzgóságu hirdetőit, az igazság rendületlen védőit és a szeretet eszméjét éle
tében megvalósító Jézus hű követőit láthassa bennük.

A segédlelkészek fizetésének kiegészítésére államsegély átalányért a 
magas kormányhoz az egyetemes egyház részéről intézett felterjesztés oly 
módon nyert elintézést, hogy ezen segélyátalány a négy egyházkerületre 
kiterjedöleg évi 40000 koronában lett megállapítva.

Az egyházi adó csökkentése.

Í O . Az ezen czélra szolgáló államsegélyt az egyházkerületi pénztár az 
egyetemes közgyűlés által meghatározott időben s a már műit évben meg
állapított arányban megküldte az illető gyülekezeteknek.

Tanintézeti ügyek.

11- Az egyházkerületi theol. akadémia 1. tanfolyamára beiratkozott 10, 
a II. tanfolyamra 6, a harmadikra 4, a negyedikre 6 rendes és 1 rendkívüli 
hallgató 1910 szeptember havában. A negyedik tanfolyamot végzők közül 
külföldi egyetemekre ment 10 theol. akadémiai hallgató.

Az 1910— 11. tanfolyamra felvett:
A soproni főgimnázium az 1. o.-ba 60, a II. o.-ba 57, a III. o.-ba 42, 

a IV. o.-ba 38, az V. o.-ba 30, a VI. o.-ba 41, a VII. o.-ba 42, a VIII. o.-ba 
31, összesen 341 nyilvános és 9 magántanulót.

A soproni tanitóképzö-intézet összesen 75 növendéket. Ezek közül 60 
evang., 1 ref., 12 r. katli., 2 izraelita.

A felsölüvöi tanintézetek főgimnáziumába beiratott összesen 184 növen
dék s pedig az I. o.-ba: 35, a II. o.-ba: 24, a III. o.-ba: 28, a IV. o.-ba: 
30, az V. o.-ba: 25, a VI. o.-ba: 10, a VII. o.-ba: 14, a VIII. o.-ba: 18. — 
A tanítóképző-intézetbe felvétetett: az I. évfolyamba : 13, a II.-ba : 15, a III.-ba: 
13, a IV.-be 11, — összesen: 52.

A bonyhádi főgimnázium I. osztályába: 72, a II. o.-ba: 68, a III. o.-ba: 
51, a IV. o.-ba: 40, az V. o.-ba: 29, a VI. o.-ba: 35, a VII. o.-ba: 29, a
VIII. o.-ba : 38, összesen : 362 tanuló vétetett fel.

A kőszegi felsőbb leányiskolánál az 1910— 11. tanévre beiratkozott összes 
növendékek száma 126. Ezek közül 78 van az internátusbán elhelyezve.

-X-

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 112.515. sz. rendeletével a soproni
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és felsőlövői főgimnáziumokhoz Városy Tivadar győri tankerületi, a bonyhádi 
főgimnáziumhoz Várady Károly székesfehérvári tankerületi főigazgatókat küldte 
ki látogatásra az 1910— 11. tanévre.

A soproni főgimnáziumnál az első javító érettségi vizsgát 1910 szept. 
7-re, a másodikat deczember 3-ra tűztem ki. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 96098/910. sz. rendeletével e vizsgákhoz Reichenhaller Kálmán 
budapesti állami főreáliskolai tanárt küldte ki kormányképviselőül.

Egyházkerületünk soproni és kőszegi tanintézeteit ismételve meglátogat
tam s a tanévi munkát zavartalan folyamatban találtam.

A theol. akadémiákat illetőleg újra felmerült s az egyetemes gyűlést is 
foglalkoztatja a kérdés : nem volna-e tanácsos a három akadémiát, a pozso
nyit, sopronit és eperjesit egy helyen — Pozsonyban — egyesíteni, ami több 
tekintetben költségmegtakarítást is jelentene! A döntésnél ezen ügyben még 
mindig fennáll soproni akadémiánknak máshova átvitelére nézve a régi nehéz
ség : több alapítványnak helyhez kötöttsége, a történelmi fejlődésből szárma
zott viszonyok hatása. Hogyha a kerület az akadémia megtartásához ragaszko- 
kodik: úgy keresnie kell az utat és módot, hogy a lelkészképzésnek a 
gyakorlati életre is kiható szervezésével kiegészítse.

A főgimnáziumnál a felsőbb osztályok tanulói közül a lefolyt tanévben 
is 50 nyert a katonai fegyvergyakorlatokból oktatást. Az igazgató s a tanári 
kar gondoskodása folytán az ifjúságnak alkalma van a zene, a gyorsírás, a 
francia és az angol nyelv tanulására is. — A főgimnázinmi tanulók létszáma 
az 1910— 11. tanév megnyíltával növekedett.

A lyceumi ifjúsági belmissiói egyesület Hetvényi Lajos vallástanár ur 
buzgó vezetése mellett ezen tanévben is élénk tevékenységet fejtett ki. 14 össze
jövetelt tartott, 2 vallásos estét és egy karácsonyfa-ünnepélyt rendezett. 
Diáksegélyzésre 886'23 K-t, gyámintézeti czélokra 220-70 K-t fordított.

Meleg köszönetünket fejezzük ki az elnök-tanár ur lelkes fáradozásáért 
a' belmissió egyesület vezetésénél. Ezen egyesület hathatós segédeszköz a 
tanulóknak egyházunk szellemében nevelésére. Ébreszti keblükben az érdeklő
dést nemes czélok iránt, gyakorlatilag tanítja őket azon igazságra, hogy az 
ember nemcsak magának él, hogy életét csak a szeretet nagy parancsának 
követésével teheti áldássá a társadalomra nézve.

A felsőlövői tanintézetek ifjúsága szintén megalakította a belmissiói 
egyesületet Stettner Markő vallástanár elnökletével. Az 1910— 11. évi gyűjtés 
6030 K-t tett ki. Ebből a gyámintézet központjának 15 K, a kőszegi felsőbb 
leányiskolának 5 K, iskolai alapra 20 K, az eperjesi theol. otthonnak 10 K, 
az egyházmegyei gyámintézetnek 5 K-t juttatott. Tőkésítésre 5‘30 K-t fordított.

A katonai képzötanfolyamban ez évben is résztvettek úgy a főgimnázium, 
mint a tanítóképző-intézet növendékei, összesen 35-en.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 52792. sz. rendeletével a soproni 
ev. főgimnáziumnál az T911. évben tartandó érettségi vizsgákhoz Wiesinger 
Károly balassagyarmati áll. főgimn. tanárt, a felsőlövöi főgimnáziumhoz Haitsch



Sámuel budapesti áll. fögimn. tanárt, a bonyhádi főgimnáziumhoz Kovalovszky 
János budapesti áll. főgimn. tanárt küldte ki kormányképviselőkul.

A soproni főgimnáziumban 30 növendék bocsáttatott az érettségi vizsgá
hoz és pedig 28 rendes és 2 magántanuló nő ; ezek közül jelesen érett lett 5 
(2 nőtanuló), jól érett 10, érett 14; egy tárgyból megbukott 1. — A felső- 
lövői főgimnáziumnál a 15 vizsgázóból jelesen érett lett 1, jól érett 4, érett 7; 
egy-egy tárgyból bukott 3. — A bonyhádi főgimnáziumban az érettségi vizsgán 
nem bukott senki, jelesen érett 5, jól érett 11, egyszerűen érett 17, összesen 33.

Soproni tanítóképző-intézetünk évi háztartása még mindig nehézségekkel 
küzd. A helyiségnyerés czéljából szükséges bővítési építkezést rendszeresen 
halogatnunk kell, miután erre egyházkerületünknek anyagi ereje nincs, állam
segélyért a magas kormányhoz ismételten tett felterjesztésünkre pedig rende
sen azon válasz érkezik, hogy amig a törvényhozás az építkezési államsegély 
engedélyezését ki nem terjeszti a felekezeti tanítóképző-intézetekre is : a kérelem 
nem teljesíthető. így tovább is csak szűk korlátok közé utalva, a jogos 
követeléseknek, saját óhajtásainknak teljesítésével is igen gyakran súlyos 
akadályokba ütközve kell intézetünknek az állami, gazdagon felszerelt, czél- 
szerüen berendezett tanítóképző-intézetekkel a versenyt folytatnia. Hogy műkö
désével mégis kivívta a társadalom és a kormány elismerését: ez a tény 
meggyőzően tanúskodik az igazgató és a tanároknak nemcsak képessége, de 
kötelességérzete, lelkiismeretes, buzgó munkássága mellett is.

A belmissiói egyesület a tanítóképző-intézetben is szervezve van. A 
kézügyességben oktatás is Simkó Endre tanár ur vezetése alatt szép ered
ménynyel folyik. Házi, gazdasági eszközök, irodai szerek készítését, kisebb 
szobroknak, gyümölcsnek s más tárgyaknak agyagból utánzását meglepő 
ügyességgel végzik a növendékek. Sajnálnunk kell, hogy csak egy szűk, 
czélszerütlen szoba áll rendelkezésre, mely nemcsak gyakorló tanterem, hanem 
egyúttal az anyag, az eszközök és készítmények raktára is.

A kertészetben is rendszeres oktatást nyertek az intézet növendékei, a 
* várostól e czélra adott s most már az egyházkerület tulajdonát képező kertben.

A kőszegi felsőbb leányiskola is elismerést érdemlő eredménynyel zárta 
be az 1910— 11. tanévet. A felszerelésben még mutatkozó hiány pótlása 
folyamatban van; az iskolai és a tantestületi könyvtár a helyi bizottságnak 
az egyházkerület által jóváhagyott intézkedése folytán évről-évre rendszeresen 
gyarapodik. Az internátus gondozását a helyi bizottság az igazgató felügyelete 
alatt a két nevelőnőre bízta, akik feladatukat hűségesen teljesítették. Az 
internátusbán a rend, tisztaság, a növendékek ellátása kifogástalan.

A benlakó leánykák s a bejárók létszáma is az intézet megnyitása óta 
e végzett tanévben emelkedett legmagasabbra.

A múlt évben megválasztott Arató Géza okleveles középiskolai tanár ur 
az 1910— 11. tanév kezdetén foglalta el tanszékét.

Nőnevelő-intézetünket Marusák Pál ur, a soproni állami felsőbb leány
iskola igazgatója, mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiküldött
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miniszteri biztos meglátogatta hivatalosan folyó évi május hó 31-én és junius 
hó első napjain. Mélt. egyházker. felügyelő úrral Kőszegen az intézet megláto
gatása alkalmából f. évi május hó 4-én részt vettünk a helyi bizottság ülésén, 
mely tekintettel a növendékek szaporodó számára, szükségesnek nyilvánította 
az alsóbb osztályokban a vallásóráknak külön-külön, osztályösszevonás nél
kül tartását.

Ezúttal újra felhívom az egyházkerület figyelmét a nőnevelő-intézet tovább 
fejlesztésének égetően szükséges voltára. Az internátus már szűk. Bővítése 
annál is inkább óhajtandó volna, minthogy befogadási képességének emelése, * 
a létszám szaporodása tetemesen csökkentené, — száz növendék felvétele — 
valószínűleg meg is szüntetné a háztartás évi decifitjét. E czélból az évek , 
előtt szerzett Kuzma-féle ház lenne két emeletre felépítendő, amivel a be
mutatott építési terv szerint 27 uj helyiséget nyernénk. Ekkor berendezhetnénk 
egy külön munkatermet s nem kellene a dísztermet erre használnunk. Lenne 
rendes szertár, megfelelő rajzterem. Megoldható volna a tanitónőképző-intézet 
váltakozó tanfolyammal beállításának, vagy a női kézimunka, a női gazdaság, 
kertészeti tanfolyamok megnyitásának kérdése. A fejlesztés sürgető feladat.
Hazai ev. egyházunkban ev. tanitónőképző-intézet még nincs, és pedig ev. 
családok leányai is évenként számosán készülnek a tanítónői pályára. Fontos 
egyházi érdek teszi kívánatossá, hogy ezen növendékeket ne utasítsuk örökké 
állami, vagy más felekezetű tanintézetekbe, mert ez egyházunkra nézve mindig 
csak hátramaradást, Vereséget jelent. Szükséges legalább egy ily képző-intézet
nek felállítása, és állítsuk fel ezt mihelyt anyagi erőnk engedi — habár csak 
egyelőre váltakozó osztályokkal is — Kőszegen. Egyre hangosabban jelent
kező óhajtás továbbá, hogy nőnevelö-intézetünk nyújtson alkalmat arra is, 
hogy a növendékek oly gyakorlati ismereteket is szerezhessenek a női kézi
munkában, szabásban, varrásban, kertészetben, amelyek reájuk egykor, mint 
háziasszonyokra, családanyákra nézve figyelemreméltó értéket képviselnek.

Legyen mindnyájunk előtt a kitűzött czél az ev. egyházias nőnevelés + 
biztosítása az elemi iskolák keretén túl is. A nőknek evangéliomi szellemben 
nevelése egyházunkra nézve életkérdés. Ha pótolni tudjuk az örökölt mulasz
tást, amelynek eddigi szomorú következménye a családok nagy részénél a 
hithüség megingása, a könnyen átolvadás más felekezetekhez, a veszteségek 
szűnni nem akaró lánczolata, ha a vallásos neveléssel oda füzzük egyházunk
hoz a nők szivét elszakithatlanul, úgy, hogy a Krisztus evangéliomában ismer
jék fel életük vezércsiliagát s őrangyalkép ápolják családi körükben is a Jézus 
szent tanával drága kincskép örökölt hitet : akkor megtörik a közöny, a 
szánalmas langymelegséget buzogás váltja fel, híveink seregében újra kél a 
lelkesedés az egyházért. Ha azonban figyelmen kívül hagyjuk azon igazságot, 
hogy a női kebel mélyebb, tisztább, nemesebb érzelme első sorban hivatott 
őrzője, élesztője a vallásosságnak s nem törekszünk mint hű szövetségest biz
tosítani egyházunknak, úgy csak aggódva gondolhatunk a jövőre, csak a panasz
kodást a vereségek felelt hagyjuk hátra a következő nemzedékeknek is örökül.
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Felsőbb leányiskolánk folyó évi junius 13— 16. napjain tartotta évzáró 
vizsgáit. Az eredmény teljes elismerésre méltó. Budaker Károly igazgató ur 
avatott vezérlete mellett a tantestület lankadatlan buzgósággal s szép sikerrel 
végezte feladatát. Dicséretet érdemelt a kiállítás a szabadkézi rajzokból, fest
ményekből s a női kézimunkákból. Petrik Vilma nevelőnő k. a. foganatba 
vette ez évben a diszfaragás tanítását is az erre jelentkezett növendékekkel. — 
A bemutatott munkák: kis szekrények, képkeretek stb. meglepően szép, Ízléses 
kivitelben a látogató közönségnek osztatlan tetszésével találkoztak.

Egyházkerületi felügyelő ur Öméltósága két leánykának a felsőbb leány
iskola internátusában ellátására 800 koronát adományozott az 1910— 11. 
tanévre. Ezen összeg erejéig díjmentesen a helyi bizottság Öméltósága aján
latára Mesterházy Vilma IV. oszt. és Borbély Irén el. IV. oszt. növendékeket 
vette fel.

Néhai dr. Haubner Rezső ur ugyancsak a felsőbb leányiskolánál két 
lelkész-családból való növendéknek ingyen felvételére tett alapítványt. — 
E két díjmentes helyre az 1910— 11. tanévre a helyi bizottság Nagy Jolán II. 
és Teke Irma III. oszt. növendékeket jelölte, az Erzsébet királyné alapítványra 
pedig Balogh Zsófia IV. oszt., a lelkészegyleti alapítványra Balogh. Ilona
IV. oszt növendékeket.

A bonyhádi főgimnáziumot egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságával 
április hó 28—29. napjain látogattuk meg. Az intézet jó hírnevét, vonzó 
erejét világosan tanúsítja a tanulók létszámának évről-évre emelkedése.

Feladatát a tantestület e tanévben is jól végezte. Az egyes osztályokban 
bemutatott eredmény a szorgalomidő gondos felhasználását bizonyítja. A 
fenntartótestület a régebbi gimnáziumi épületben internátust létesített, amely
ben a végzett tanév folyamán 70 növendék volt elhelyezve. A tápintézet az 
uj főgimnáziummal szemben a múlt évben emelt s e czélra czélszerüen, 
díszesen berendezett épületben van.

Megalakult s Genersich Tivadar vallástanár ur vezetése alatt az ev. 
ifjúság élénk résztvevésével működik az ifjúsági belmissiói egyesület is. 
Tagjainak száma 127. ’

A bonyhádi uj főgimnázium már is díszes helyet foglal el a középiskolák 
sorában. Hogy ily fokra emelkedett, abban az egyházmegye iskolai bizottságá
nak támogatásán' kívül nagy érdemük van Marhauser Imre nyug. tanár, 
egyházmegyei pénztárnok és Gyalog István ez idő» szerinti igazgató uraknak.

Somogyvármegye tanítói nyugdijügyi bizottságába egyházunk képviseleté
ben kiküldtem Németh Pál esperes és Sass István tanító urakat, Baranyavár- 
megye állandó népnevelési bizottságába pedig Porkoláb Gyula pécsi lelkészt.

Körlevelek.

1 « .  Körlevélben hívtam fel az egyházközségeket — gyüjtőivek mellék
lésével — a kőszegi nőnevelő-intézet és a soproni tápintézet adománygyűjtés
sel támogatására.
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A gyülekezeteknek figyelmükbe ajánlottam a József főherczeg védnöksége 
alatt álló, a beteges gyermekek felkarolásával s gyógyításával áldásos munkát 
teljesítő gyermekszanatórium, valamint a tüdővész elleni küzdelmet folytató 
szanatórium segélyezését.

A zsinati törvények 280. §-ra utalással felkértem a lelkész urakat, hogy 
a gyülekezet kezelése alatt álló pénztárból, alaptőkékből kölcsönt ne vegyenek 
fel. A gyülekezettel szemben se maguk adósfelek ne legyenek, ily terhet haláluk 
esetén családjukra ne hagyjanak.

Felhívtam az egyházmegyéket a felügyelésre, hogy az 1908. évi XLVI. 
t.-cz. értelmében mindenik gyülekezet iskolájánál — ahol még nem volna — 
megalapittassanak az ifjúsági és tanítói szakkönyvtárak s ezek gyarapítására 
fordittassék a növendékektől fejenként szedhető 50 fillér. E könyvtárakra ter- 
jeszszék ki figyelmüket az iskolavizsgáló bizottságok is s az esperes felhívá
sára a gyülekezetek időnként mutassák be az egyházmegyei közgyűlés előtt 
is e könyvtárak katalógusát.

Körlevélben ajánlottam a lelkész, tanító urak, gyülekezetek figyelmébe a 
védekezést az alkohol ellen, amely a mértéktelenség révén mint veszedelmes 
ellenség rombolja a testi, lelki életet és mindig nagyobb számban teszi siralom
házzá a családi hajlékot. Kértem az érdeklődés ébresztését a hívek között az 
„Országos Kékkereszt Egyesület“ iránt, amely épen e védekezés czéljából 
alakult, buzdít a részegítő italokról való lemondásra és a szent ige olvasásá
val, Isten imádásával törekszik felkölteni a nemesb érzelmeket a szivekben, 
erősíteni az ember uralmát vágyai felett.

A dunáninneni egyházkerület 1910 augusztus 28-án a zsolnai zsinat 
háromszázadik évfordulója alkalmából közös ünnepélyre hívta össze az egyház- 
kerületeket, melyen részt vettek a testvér ref. egyház küldöttségei is. Ezen 
ünnepélyről „Emléklapokat“ adott ki a dunáninneni kerület s ebből egy 
koronáért értékesítésre 333 példányt küldött át hozzánk. Az esperesi hivatalokat 
kértem fel ezen emléklapoknak a gyülekezetek között kiosztására.

Az e. e. e. gyámintézet 1910 szeptember 26-án tartotta Budapesten évi 
rendes közgyűlését s ezzel kapcsolatban ünnepelte fennállásának ötvenedik 
évfordulóját. Ezen alkalomra ítiegiratta a gyámintézet második ^5. évének törté
netét. A Bognár Endre egyetemes gyámintézeti jegyző avatott tollával megirt 
munkát megküldtem az esperesi hivatalok utján a gyülekezeteknek s egyúttal 
felkértem őket az áldásosán munkálkodó intézmény hathatós támogatására.

Az esperesi hivatalok utján felhívtam a tanító urakat, hogy ha évdijuk 
kiszolgáltatásánál panaszra volna okuk, ezzel ne a világi bírósághoz, hanem 
saját egyházuk hatóságához forduljanak, amely a zsinati törvény által meg
határozott eljárással gondoskodik az esetleg felmerült sérelem orvoslásáról.

Az egyházker. énekügyi bizottság az uj énekeskönyvnek évek során át 
lankadatlan ügyszeretettel s avatott szakértelemmel folytatott szerkesztését 
befejezte s a teljesen elkészült munkát „Keresztyén Énekeskönyv“ czimen a 
múlt évi egyházker. közgyűlés jegyzőkönyvének 178. pontja értelmében intéz-
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kedett a kiadás iránt s erre nézve a Hornyánszky Viktor kiadó czéggel kötött 
szerződést. — A könyv már megjelent s félvászon kötésben 2 K 20 fillér 
jutányos áron kapható. Ezen énekeskönyv, mint már a múlt években meg
jelent próbafüzeteinek kedvező fogadtatása is tanúsítja, egyházunkra nézve 
minden tekintetben nagy nyereség. A megtartott régebbi énekek nyelvezetének 
a fejlettebb ízlés szerint módosítása, az uj énekekben megnyilatkozó meleg 
vallásos érzés biztosítják e munka értékét s joggal reményijük, hogy a köz- 
használatba átmenve úgy a gyülekezetben, mint a családok, egyének életében 
hosszú időn át lesz a lelki épülés, vigasztalás egyik forrása. Az egyházkerület 
méltán szavaz köszönetét a gondos, lelkiismeretes szerkesztésért az énekügyi 
bizottság tagjainak : Bancsó Antal elnöklete mellett id. Kapi Gyula, Zábrák 
Dénes, Payr Sándor, valamint az uj énekek szerzőinek, az átdolgozóknak, 
f(?rditóknak. Ezek között ki kell emelnünk a jeles, költő-lelkészt, Sántha 
Károlyt, ki száznál több uj énekkel gazdagította e könyvet.

Körlevél utján hívtam fel a lelkészeket, hogy az egyházi elöljárókkal egyet
értve, minden erőltetés mellőzésével vegyék foganatba az intézkedést az uj 
énekes könyvnek gyülekezeteikben közhasználatra behozatalához. Értessék meg 
a hívekkel, hogy az egyházkerület a régi énekes könyvet többé nem nyomatja 
ki, igy ezután az egyházközségeknek, családoknak csak a most kiadott uj fog 
rendelkezésükre állani.

1 3 .  A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 3349/910 ein. sz. alatt 
kelt leiratában értesít, hogy őfelsége Bad-lschlben kelt legfelsőbb elhatározá
sával Brunner János soproni esperes-lelkész urnák a közügyek terén szerzett 
érdemei elismeréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. A 
miniszter ur az átadásra Sopronmegye főispánját kérte fel. Szívből üdvözöljük 
Brunner János esperes urat a legfelsőbb helyről jött kitüntetés alkalmából.

1-4. A vasi felső egyházmegye az 1910. évi rendes közgyűlésén elhatá
rozta az alesperesi hivatal szervezését s elrendelte erre a választást. A gyüle
kezetek bizalma Ziermann Lajos pinkafői lelkész urban összpontosult. A rend
kívüli egyházmegyei közgyűlés a megválasztott alesperest 1910 október 11-én 
iktatta be hivatalába Pinkafőn.

A Mindenható áldását kérjük az ügybuzgóságáról s fáradhatlan tevékeny
ségéről ismert uj alesperes munkásságára.

l í> .  A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 134757/910. sz. leiratával 
kiutalványozott az 1911. év első felére: 27267-78 K, a 64498/911. sz. rende
letével az 1911. év II. felére: 28636 korona 64 fillér lelkészfizetést kiegészítő 
államsegélyt. Az egyházkerület pénztárosa ez összegeket a soproni kir. adó
hivatalnál felvette s a lelkészeknek kongrua-illetményüket szabályszerűen 
kiállított nyugta mellett folyósította.



1 6 -  Az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 289. pontja 
alapján kiküldtem Dobrovoljac Milko hrasztováczi lelkészt missiói lelkészül a 
Horvát-Szlavon ország alsó vidékén levő szórványok lelki gondozására. Szék
helyül azonban, az egyházkerületi bizottsággal egyetértve nem Zágrábot, hol 
az alig 500 lelket számláló prot. gyülekezetben különben is van egy evang. 
rendes- és egy ref. segédlelkész, hanem Pozsega városát jelöltem ki, hol már 
híveink vannak és ismételten kérték egy missiói lelkész kiküldését. Pozsegá- 
ban a missiói anyagyülekezet megalakult s a zsinati törvény 212. §-a értelmé
ben várja az egyházkerület részéről az elismerést. Itt a gyülekezetnek fejlődé
séhez megvannak a feltételek s innét megállapított terv szerint látogatja a 
lelkész a szlavóniai szórványokat.

Belováron is nagyon szükséges egy missiói lelkészi állás szervezése. Az 
itt és környékén lakó hívek is sürgetően kérik a missiói gyülekezet megalakí
tását s lelkész kiküldését. Ha az egyháztagok által felajánlt szerény lelkészi 
javadalom kiegészítéséhez segélyforrást találunk : úgy a jövő évben Belováron 
is lesz egy evang. missiói gyülekezet.

1 7 .  Az egyházkerületi közgyűlés határozata értelmében megújítottuk a 
kérelmezést a magas kormánynál építési, felszerelési és évi fentartási állam
segélyért a soproni tanítóképző-intézet részére. A nagymélt. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter ur 149362/1910. sz. leiratában sajnálattal értesít, hogy bár 
tanítóképző-intézetünk kulturszolgálatait kellően méltányolja : ez idő szerint 
segélyt nem nyújthat, miután erről az államköltségvetés keretében gondosko
dás nem történt. — Végül Ígéri, hogy ismételten felterjesztett kérelmünket elő
jegyzésbe veszi és amikor az államköltségvetés erre fedezetet nyújt, a rendel
kezésére álló anyagi eszközök erejéig figyelembe veszi.

I S .  Az esperes urakkal ez évben is — 1911 április 26-án — értekez
letet tartottam Pápán az esperesi egyházlátogatás tapasztalatai s több fontos 
egyházi kérdések megbeszélése czéljából. Ezen értekezletből kifolyólag több 
indítvány, kérelem is jut az egyházkerületi véleményező bizottság utján a 
közgyűlés elé.

lí> - A lefolyt közigazgatási év alatt részt vettem a zsolnai zsinat három
századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen : Zsolnán.

Az e. e. e. gyámintézet jubiláris közgyűlésén Budapesten, szeptember 
24—25-én.

Az 1910 november 9— 12-ik napjain Budapesten tartott egyetemes köz
gyűlésen s az ezen alkalomból ugyanott összehívott egyetemes bizottsági 
üléseken.

Részt vettem a küldöttségben, melynek élén báró Prónay Dezső egyete
mes felügyelő ur Öméltósága az egyetemes közgyűlés által megállapított fel
iratot az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában átadta gr. Khuen-HédeiVáry

Evang. püspöki jelentés, 1911. o



Károly miniszterelnök és gr. Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter 
uraknak.

Részt vettem mélt. egyliázker. felügyelő úrral a két prot. egyházat közö
sen érdeklő ügyekben kiküldött bizottság ülésén . . . s évközben többször 
összehívott egyetemes bizottsági üléseken s a kerületi elnökségek értekezle
tén, a br. Baldácsy-alapitvány bizottság ülésén s a f. évi április hó 11— 12-ik 
napjain Sopronban az országos evang. tanáregyesület közgyűlésén.

At iszáninneni ref. egyházkerület a néhai Kun Bertalan elhalálozá
sával megüresedett püspöki állást Fejes István egyházkerületi főjegyző, esperes 
megválasztásával töltötte be s őt 1910 deczember 11-én iktatta be hivatalába 
Sárospatakon.

£21- A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület a néhai Zelenka Pál elhuny- 
tával üresedésbe jött püspöki állásra Geduly Henrik egyházkerületi főjegyzőt, 
nyíregyházai lelkészt választotta meg s 1911 május 16-án iktatta be hivatalába 
Nyíregyházán. Az ünnepélyen egyházkerületünk képviseletében részt vettek 
Bognár Endre egyliázker. főjegyző és Horváth Sándor főesperes urak.

Mindkét püspök kiváló tehetséget, az egyházi és nemzeti ügyért lángoló 
buzgalmat vitt magával az uj munkatérre. A Mindenható áldása kisérje őket 
a vezéri álláson felelősségteljes, szép tisztüknek betöltésében.

£2£2. Az esperes urak ez évben is mind végeztek hivatalos egyház
látogatásokat. Beterjesztett jelentéseik világosan tanúsítják e látogatások jó 
hatását. Mindenütt élénkül a rendszeretet, fokozódik a buzgó tevékenység az 
egyház anyagi helyzetének emelésénél, a létező hiányok pótlásánál. Lelkészek, 
tanítók híi kötelességérzettel teljesitik feladatukat s az egyházi elöljárók is híven 
őrködnek a jó rend fentartása mellett. Az egyháziasság, templomlátogatás 
megnyugtató, a tanköteles gyermekeknek iskolába járatása a legtöbb helyen 
kifogástalan.

£ 2 3 - A lefolyt egyházkormányzati évben 1910 május 15-től 1911 május 
15-ig káplánkongrua kiutalványoztatott a következő segédlelkészeknek:

Bándy Miklósnak Kemenesmagasiban . 
Mogyorósy Gyulának Bükön 
Pummer Adolfnak Szombathelyen . 
Molnár Gyulának Somlószőllősön . 
Kovácsics Gézának Magyarszombathelyen 
Bohár Lászlónak Sárszentlőrinczen .
Ihász Lászlónak Kisbaboton. . . .  
Bátsi Józsefnek Szombathelyen . . :__

458-32 K 
208-32 „ 
166 66 „ 
3 7 5 -- „ 
333 32 „ 
312 50 „ 
272-88 „ 
250 -  „

Összesen 2376 99 K
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Î3 4 -  A mult évi egyházkerületi közgyűlés 97. pont alatt hozott határo
zatával '■átalányösszegeket állapított meg az egyházmegyéknek a hitoktatók 
díjazására. Az egyes egyházmegyék a nekik jutott hitoktatói átalányösszegeket 
a következőkép osztották el :

Győri egyházmegye : Kovács Mihály Nagymóriczhida 80 K ; Bozzay Mária 
Ponyvádpuszta 70 K ; Madár Mátyás Gyomoré 80 K ; Horváth Béla Csikvánd 
80 K ; Takács Gyula Markota 100 K ; Pálmai Lajos Börcs 100 K; Varga 
Béla Győrrévfalu 40 K ; I’só Vincze győri fa- és fémipariskola 50 K ; Gróf 
Endre Öttevény 200 K. — Összesen 800 korona.

Kemenesaljái egyházmegye : Alsólendva 150 K; Pusztaszentlászló 150 K; 
Zalaegerszeg 330 K; Kemenespálfa-Jánosháza 140 K; Nemesdömölk 30 K; 
Mersevat 200 K. — Összesen 1000 korona.

Somogyi egyházmegye: Nagykanizsai hitoktatónak 180 K; Ihárosberényi- 
nek 170 K; Malibastáji'nak 50 K ; Porrogszentkirályinak 80 K; Gyékényesinek 
50 K; Antunováczinak 170 K. — Összesen 700 korona.

Soproni alsó egyházmegye : László Miklós vadosfai lelkésznek 200 korona.
Soproni felső egyházmegye : Menyhárd Frigyes 260 K ; Scholtz Ödön 

Ágfalva 150 K; Hildebrand Keresztély Petőfalva 50 K; Pieler Mátyás Rabold 
100 K; Schrödl József Lajtaujfalu 160 K. — Összesen 800 korona.

Tolna-haranya-somogyi egyházmegye: Porkoláb Gyula Pécs 100 K; 
Payer Tóbiás Vasasbányatelep 45 K ; Németh Gyula Szekszárd 420 K ; 
Hoffmann Ákos Kistengelicze 50 K ; Mühl Sándor Gyönk 65 K ; Graf József 
Bonyhád 60 K; Adorján Ferencz Dunaföldvár 165 K; Vértesi Zoltán Magyar
boly 90 K. — Összesen 1000 korona.

Vasi felső egyházmegye : Czipott Géza Szentgotthárd 240 K ; Karner 
József Kukmér 170 K ; a kőszegi lelkészeknek 90 K. — Összesen 500 
korona.

Vasi közép egyházmegye: Ádám János 50 K; Rátkai Ödön 100 K; 
Cserni Károly 100 K ; Kolosvári Ferencz 50 K; Kápli Kálmán 140 K; Székely 
János 100 K; Lippai Vendel 40 K ; Polgár Sándor 100 K; Vértes Sándor 
40 K; Ferenczy József Zsidahegy 50 K; Nagy György 100 K; Terplán Jenő 
100 K; Kovács István 220 K; Mesterházy László 50 K; Kiss János 140 K; 
Siftár Károly 230 K; Rónai Gyula 100 K. — Összesen 1700 korona.

Veszprémi egyházmegye : Mód Aladár Zalagalsa 200 K ; Varga János 
Nemeshany 180 K; Baldauf Gusztáv 150 K; Szabó János Óbánya 100 K; 
Nagy Kálmán Gecse 100 K; Mogyorósy Gyula Bakonyszentlászló 70 K. — 
Összesen 800 korona.

Zalai egyházmegye: Magyary Miklós, tapolczai hitoktatásért 190 K; Nagy 
Lajos zánkai, balatonhenyei hitoktatónak 170 K; Szollár István keszthelyi 
hitoktatónak 140 K. — Összesen 500 korona.

A kőszegi leányiskola javára 1910 május 16-tól 1911 május 15-ig 
az egyházkerületi pénztárnál befolyt adományok és alapítványi befizetések :2*
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a) Adományok.

Hering Zsigmond p. ü. b. elnök 25 K ; Czipott Géza szentgotthárdi 
lelkész s neje 15 K ; Tárnokréti egyház 4 K ; Véssey „Sándor egyházkerületi 
felügyelő a női gazdasági szaktanfolyam berendezésére 2000 K ; Véssey Sán
dor a kőszegi leányiskolánál két lelkészcsaládból való leánykának az inter
nátusba leendő ingyenes felvételére 800 K ; dr. Ajkay Béla 20 K ; Tótkereszturi 
egyház 3 K ; Nagyalásony 5 K ; Örisziget 2 K ; Fertőmeggyes (terményado
mány) 30 K; Beled, Bük, Farád, Szakony, Szentandrás 10— 10 K; Dab- 
rony 6 K; Porrogszentkirály 2 K; Vése 5 K; Nagykanizsa 1*52 K; Kukmér 
10 K ; Győr 30 K; Bőny 5'20 K; Mencshely 2 K; Gércze 10 K; Nagy- 
simonyi 4 K; Ostffyasszonyfa, Csönge, Kemenesmagasi, Vönöczk 10— 10 K; 
A kenienesaljai ev. egyházmegyei gyámintézet 5 K ; Nagynióriczhida 2 K ; 
Battyánd 5 K ; Szombathely 4 K; A sárszentmiklósi nőegylet 2 K ; A veszprémi 
egyházmegyei gyámintézet 19 85 K; A tolna-baranya-somogyi egyházmegyei 
gyámintézet 6 K ; A soproni felső egyházmegyei gyámintézet 8 K ; A somogyi 
egyházmegyei gyámintézet 20 K; Répczelak-Csánig 10 K; Ihárosberény, Nemes- 
csoó 5—5 K. — Összesen 3161 *57 korona.

b) Offertorium.
Pusztamiske egyházközség templomszentelési offertorium 38' 10 K. — 

Összesen 38' 10 korona.
c) Évi járulék.

Soproni egyházközség járuléka 50 K ; Évi járulék az egyetemes köz
alapból 3000 K. — Összesen 3050 korona.

\
d) Gyűjtések a leányiskola javára.

Zalaegerszeg egyházközség gyűjtése 3 K ; Mekényes 8 K ; Pinkafő 37-85 
K ; A soproni főiskolai tápintézet és a kőszegi leányiskola javára befolyt közös 
gyűjtésekből a leányiskola javára eső rész 477-26 K. — Összesen 526'11 korona-

e) Maróthy László né alapítványa javára.

Dr. Maróthy László befizetése 200 K. — Összesen 200 korona.

f) A kőszegi leányiskola egyházkerületi lelkészegyleti alapítványa javára.*

Zongor Béla uraiujfalui, Hanzmann Károly varsádi, Schöll Lajos hidasi, 
Kiss Samu nagybarátfalui, Péter Sándor kismányoki lelkészek 10— 10 K ; Kismá- 
nyok egyházközség 5 K ; A Felpéczen f. évben tartott lelkészavatási ünnepélyen

* Nagy Lajos szentantalfai lelkész 1909 november 18-án befizetett 10 korona ado
mánya ezen alapítvány javára az 1910. évi kimutatásban tévesen az egyszerű adományok
nál lett kimutatva.

—  20 -
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rendezett offertorium 42 K ; Révész Sándor bezii, Görög Ernő tési, Pun'imer 
Adolf rohonczi, Bérecz Gábor nemeskéri, I’só Vincze győri lelkészek 10— 10 K ; 
Kund Sámuel répczelaki leik. 5 K ; Payr Sándor soproni theol. akad. tanár 
adománya 20 K. — Összesen 172-— korona.

g) Néh. Gyurátz Ferenczné emlékére szóló kőszegi leányiskolái alapítvány
gyarapítására.

Gyurátz Ferencz püspök ur befizetései 200-— K ; a lelkészegylet utján 
családi emléklapok eladásából 200 K és időközi kamat 8 kor. — Összesen 
408 — korona.

Ö s s z e s í t é s :
a) Adományok.................................................................................... 3161 '57 K
b) Offertorium....................................................................................  3810 „
c) Évi járulékok..............................................................................  3050-— „
d) Gyűjtések....................................................................................  526'11 „
e) Alapítványi befizetések..................................................................

a) Maróthy Lászlódé alapítvány javára . 200-— K
b) A lelkészegyleti „ „ . 172‘— „
c) Néh. Gyurátz Ferencné „ „ . 408’— „ 780'— „

Összesen : 755578 K

1 .

' 2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10. 

11. 
12.

Közvetlen a kőszegi ág. hitv. ev. felsőbb leányiskola pénztáránál
1910 május 16-tól 1911 május 15-ig befolyt adományok.

A városszalónaki ev. gyülekezet a d o m á n y a ........................
A kőszegi ev. gyülekezet ad om án ya ....................................
A Gusztáv Adolf-egylet közp. elnöksége és a lipcsei és

stuttgarti főegyletek a d o m á n y a ........................ ......
A felsőlövői ev. gyülekezet adománya....................................
A felsölövői ifjúsági gyámintézet adom ánya........................
A muraszombati templomavatás alkalmával rendezett offer

torium eredménye..................................................................
Az e. e. e. gyámintézet adománya..........................................
A gergelyi ev. gyülekezet adománya . . . . .
A felsőőri templomavatás alkalmával rendezett offertorium

eredm énye................................................_ »
A Répczevidéki Takarékpénztár a d o m á n y a ........................
A Kőszegi Takarékpénztár adománya....................................
A neinesdöinölki ev. gyülekezet a d o m á n y a ........................

Összesen :

22-— K 
49-60 „

1287-—
25-—

29 — 
400’— 
66' —

1750
25-— 

150'— 
10' —

2086' 10 K



Í J 6 .  Egyházkerületünk egyházközségeit ezen közigazgatási évben is 
felhívtam a kőszegi nőnevelő intézet és a soproni tápintézet támogatására. Az 
egyházkerületi pénztárba a következő adományok folytak be 1910 május 15-től 
1911 május 15-ig a kőszegi nőnevelő intézetre és a soproni tápintézetre:

Győri egyházmegye : Kisbabot 11*18 K ; Rábczakapi 6*25 K.
Kemenesaljái egyházmegye : Kemeneshőgyész 16 92 K ; Boba 4 K ; Nemes- 

kocs 10 K; Nemespálfa 1*80 K ; Zalaistvánd 7 K; Pusztaszentlászló 10 64 K.
Somogyi egyházmegye: Antunovácz 36*50 K ; Nemespátró 3 K ; Surd 12 K.
Soproni alsó egyházmegye : Vadosfa és filiái 10 K; Szilsárkány 19 44 K; 

Sopronnémeti 4*32 K; Bük 11 K; Nagygeresd 12 K ;  Kisgeresd 610 K; 
Berektonipaháza 11*90 K ; Pórládony 5*90 K ; Mesterháza 5 K ; Sajtoskál 
14*40 K ; Nemesládony 3*80 K; Csér 2*20 K; Jánosfa-Csáford 2*50 K; 
Nemeskér 6*30 K.

Soproni felső egyházmegye: Sopronkőhid 6 56 K; Veperd 29*40 K.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Nagyszokoly 410 K ; Köttse 17*60 

K; Csikóstöttös 2 K ; Tolnanémedi 2*20 K ; Szárazd 5 K; Felsőnána 4 K; 
Majos 2 K ; Magyarboly 3*74 K ; Ivándárda 3*48 K ; Borjád 2*17 K ; Bonyhád 
19 K ; Ráczkozár 4 K ; Pécs 8*50 K; Bátaapáti 3 K ; Kismányok, Dunaföldvár
2 - 2  K; Szekszárd 10*30 K.

Vasi felső egyházmegye : Örisziget 6 K ; Vasjobbágyi 2 K ; Rohoncz 
40 K ; Szentgotthárd 2*60 K ; Városhodász 42*50 K ; Kukmér és filiái 35*60 
K ; Nagyszentmihály 12 K.

Vasi közép egyházmegye : Örimagyarósd 19*46 K ; Nemeskolta 2*85 K ; 
Kerta 6*42 K; Kiskamond 4*20 K; Karakószörcsök 1*80 K ; Kis- és Nagypirit 
5*12 K; Bakonyszentlászló 10 K ; Öskü 5 K ; Várpalota 35 K; Somlószőllős- 
Somlóvecse 15 K ; Lajoskomárom 32 K ; A pápai ev. nőegylet, a pápai ev. 
leányegylet 20—20 K; Pápa 10 K; Gyurátz Ferencz püspök 20 K; Hánta 
11 *30 K ; Zalagalsa 4*60 K.

Zalai egyházmegye : Szentantalfa 8*60 K ; Zánka 2 K ; Szepezd 4 K ; 
Nagyvázsony 6*86 K ; Kapolcs 5 K; Kővágóörs 6 K. — Összesen 761*11 K.

Ezen összegnek felerésze a tápintézet javára, felerésze pedig a kőszegi 
leányiskola javára esik.

Kizárólagosan a tápintézet javára befolyt : Kőszeg 49*60 K ; Felső- 
Alsószakony 16*40 K; Fertőmeggyes 71 04 K; Zalaegerszeg 4 K; Mekényes 
3 K; Pinkafő 38*35 K. — Összesen 182 39 K.

i í T .  A lefolyt egyházkormányzati évben gyülekezeteink folyamodására 
az 1907. XXVII. t.-cz. alapján tanítói fizetéskiegészitési államsegély a követ
kező tanítóknak, illetve iskoláknak engedélyeztetett :

Győri egyházmegyében : Imre József téti 900 K; Erős Sándor nagy- 
barátfalui 87 K ; Faragó Béla bezi 900 K.

Kemenesaljái egyházmegye : Bojtos Pál csöngei 355 K ; Jánosházának 
900 K ; Vásárosmiskének 900 K ; Joó István kisköcski 370 K.
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Soproni alsó egyházmegyében : Gyoró az I. tanítói állás szervezéséhez 
600 kor.

Soproni felső egyházmegyében : Vánkos J. Jenő ágfalvai 600 kor.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegyében : Németh Lajos szárazdi 900 kor., 

Ecsény III. tanítói állásának 900 kor., Schöll Frigyes kalaznói 364 kor., 
Kirnbauer Mihály udvari 426 kor., Stötzer Károly mucsfai 436 kor., Tóth 
József tarrosi 270 kor., Bors József varsádi 60 kor., Wigand L. Henrik alsó- 
nánai 352 kor., Luttenberger János ráczkozári 800 kor,, Till Illés döröcskei 
460 1<or., Gönye Dezső Mucsfa 436 kor., Quiring Jakab Bikái 600 kor.

Vasi felső egyházmegyében : Brukner János felsőőri 600 kor., Trattner 
Mátyás vasfarkasfalvai 900 kor., Brunner Ernő őribtikkösdi 900 kor., Klenner 
Rezső alhói 900 kor., Wendelin György alhói 900 kor., Neubauer János Vas
dobra 268 kor., Feiler Jenő Városszalónak 225 kor.

Vasi közép egyházmegyében : Ruzsáné Tomka Gizella muraszombati 900 
kor., Somogyi Béla szarvaskendi 400 kor., Nika Lajos Battyánd 62 kor., 
Széles Gyula Kőszegdoroszló 209 kor., Körmend II. tan. állásra 900 kor.

Veszprémi egyházmegyében : Fenyves Dezső somlószőllősi 488 kor., 
Nánik Péter tapolezafői 506 kor., Cseplák János csernyei 900 kor., Kiss Dezső 
mezőlaki 292 kor., Zatkalik Erzsébet csernyei 600 kor.

Korpótlék államsegélyt a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
1907. XXVII. t.-cz. értelmében a következő cgyházkeriiletünkbeli tanítóknak 
utalványozott :.

Győri egyházmegyében : Bakó Sámuel felpéczi, Tóth Pál kispéczi, Macher 
Béla győri, Gálos Gyula lébenyi I—L, Nagy Lajos lovászpatonai, Demetrovics 
Mária győri III— III,

Kemenesaljái egyházmegyében : Nagy Jenő magyargencsi, Pető Sándor 
gérczei, Gősy Ferencz kemenesmihályfai I—L, Hajas Dénes csöngei II., Zongor 
Márton nagysimonyi III.

Somogyi egyházmegyében : Németh Sándor L, Molnár Sándor liszói III.
Soproni alsó egyházmegyében : Kisfaludy Károly büki IL, Csizmadia 

Ferencz beledi III.
Soproni felső egyházmegyében-. Schád János soproni, Schermann Gyula balfi 

I—L, Schwarz F. József IL, Benedek Ottó harkai, Polszter Sámuel veperdi III.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegyében : Wigand L. Henrik alsónánai, 

Scherer János keszőhidegkuti, Bauer Henrik murgai, Luttenberger János rácz
kozári, Kiss János magyarbólyi, Mayer József kötcsei, Antal György majosi, 
Németh István tolnanémedi, Bors József varsádi I—I., Schäfer Mihály nagy- 
hagymási, illetve kistormási, Dächert Jakab bikácsi II—IL, Vágó József báta- 
apáti, Hoffmann Ákos györkönyi III—III. »
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lipótvalvai I—I., Nemeth Ferenez vasjobbágyi, Schrantz János vasfarkasfalvai, 
Bauer Sámuel ókörtvélyesi II—II., Fleck József némethidegkuti III.

Vasi közcp egyházmegyében : Cserni Károlyi felsőcsalogányi I.
Veszprémi egyházmegyében : Zatkalik Erzsébet csernyei, Káldy Lajos 

nagyacsádi, Orbán Károly csóti I—I., Sokoray Gyula bakonyszentlászlói, 
Kovács József karakószörcsöki II., Sülé Sándor kertai III.

Az 1908. XLVI. t.-cz. 1909. évi szeptember hó 1-én életbelépvén, 
a tandijkárpótlási államsegélyért egyházkerületünk gyülekezetei közül is töb
ben, melyeknek igényjogosultságuk volt, folyamodtak. Az alábbiakban felsoro
lom azokat a gyülekezeteket, illetve tanítókat, amelyeknek a tandijpótló 
államsegély már kiutalványoztatott :

Győri egyházmegyében : Nagy Lajos Bezi 88 kor., Komjáthy Károly 
Bőny 48 kor., Szabó György Csikvánd 66 kor., Mészáros Sándor Enese 
242 kor., Hermann Sámuel Győrszemere 36 kor., Kiss Lajos Györujfalu 33 
kor., Németh János Kispécz 151 kor., Nagy Mihály Mérges 106 kor., Lóránt 
József Ménfő 110 kor., Sass József Nagyinóriczhida 124 kor., Potyondi Zsig- 
mond Tét 110 kor., Szűcs Mihály Kisbabot 76 kor., Varga János Ujmalom- 
sok 125 kor., Búzás Imre Tényő 36 kor., Sági Jenő 50 kor., Lébeny 47 kor., 
Nagy Lajos Lovászpatona 37 kor., Boross Kálmán Nagydém 31 kor., Győr 
1338 kor., Erős Sándor Nagybarátfalu 116 kor.

Kemenesaljái egyházmegyében : Koczor Márton Alsóság 166 kor., Hajas 
Dénes Csönge 250 kor., Ormosi Alfréd Kemeneshőgyész, -Szakái László 
Kemenesmagasi, Cser Lajos Miháíyfa 160— 160 kor., Ludván János Nagysimonyi 
336 kor., Nándor János Pusztaszentlászló 68 kor., Cseri Ferencz Gércze 160 
kor., Hajnal Endre Káld 80 kor., Rózsa István Nagysitke 63 kor., Koczor Kál
mán Borgáta 60 kor., Nits István Hőgyész 160 kor., Tompa Lajos Kemenes- 
pálfa 95 kor., Horváth Mihály Nemeskocs 70 kor., Wéber Gyula Vönöczk 
110 kor., Gaál Sándor Alsómesteri 90 kor., Varga Dénes Duka 140 kor., 

' Weltner György Egyházashetye 60 kor., Szabó Antal Kemenessömjén 137 kor., 
Gindli János Kemcnesszentmárton 64 kor., Szabó László Tokorcs 100 kor., 
Rózsa János Kissomlyó 144 kor., Csirkovits Kálmán Boba 220 kor., Magyar- 
gencs 283 kor., Ostfiasszonyfa 517 kor., Kemeneshőgyész 108 kor., Gércze 
270 kor., Pusztaszentlászló 181 kor., Barlahida 199 kor., Németh Vilmos 120 
kor., Alsólendva 123 kor.

Somogyi egyházmegyében: Fuchs Pál Barcs 150 kor., Novák Elek Sand 
120 kor., Wölfel Gyula Szepetnek 230 kor., Fekete Lajos Ihárosberény 200 
kor., Simon Zsigmond Iháros 100 kor., Horváth Mihály Gyékényes 200 kor.

Soproni alsó egyházmegyében : Szij Lajos Farád 78 kor., Kiss Lajos 
Magyarkeresztur 70 kor., Schranz József Sobor 30 kor., Varga Dezső Szil
sárkány 60 kor., Hajas Gyula Nemeskér 80 kor., Molnár Sándor Répcze- 
szemere 48 kor., Alsószopor 132 kor., Nagygerezsd 160 kor., Pórládony 166 
kor., Nemesládony 170 kor., Fodor Miklós Alsószopor 120 kor., Bakody



Imre Kisfalud 110 kor., Dömör Péter Vásárosfalu 50 kor., Kiss Gyula Edve 
54 kor., Major Samu Szakony 56 kor., Zsebeháza 59 kor., Szilsárkány 45 kor., 
Kiss Sándor Beled 40 kor., Takács József Mihályi 50 kor., Varjú Márton 
Jobbaháza 40 kor., Czirák György Potyond 80 kor., Glatz Lajos Rábaszent- 
andrás 80 kor., Mesterházy Károly Sopronnémeti 59 kor., Horváth János 
Vadosfa 80 kor.

Soproni felső egyházmegyében : Schöpf Ernő Locsmánd 320 kor., Molnár 
Gyula Felsőpéterfa 160 kor., Benedek Ottó Harka 109 kor,, Neubauei\Károly 
Harka 109 kor., Polster Samu Veperd 222 kor., Klennér János Kabold 368 
kor., Schwarz Ferencz Lépesfalva 202 kor., Ruszt 694 kor., Balf 749 kor., 
Fertőmedgyes 1500 kor., Ágfalva 570 kfr., Lépesfalva 98 kor., Sopron 1184 
kor., Kindler Mihály Borbolya 165 kor.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegyében : Bucski Sándor Bábony 34 kor., 
Bauer János Torvaj 48 kor., Petter Ágoston Bátaapáti 26 kor., Coriary István 
Kismányok 80 kor., Winekker János Váralja 46 kor., Nika János Sárszent- 
miklós 20 kor., Feller Ádám Gyönk 64 kor., Halász Ármin Kalaznó 138 kor., 
Moll Henrik Felsőnána 18 kor., Ernst József Miszla 43 kor., Mayer József 
Köttse 55 kor., Weil András Keszöhidegkut 52 kor., Pfendesack Lajos Hidas 
85 kor., Fittler Henrik Hidas 79 kor., Köhler Frigyes Zsibrik 22 kor., Hátz 
József Borjád 41 kor., Pausz Samu Ivándárda 50 kor., Schmidt József 
Döröcske 50 kor., Geyer Adolf Ecsény 43 kor., Schöpf Károly Gadács 58 
kor., Petter János Polány 38 kor., ifj., Kring Gyula Kéty 24 kor. Schäfer 
Mihály Kistormás 69 kor., Mendöl Ede Sárszentlőrincz 33 kor., Bauer János 
Tolnanémedi 51 kor., Fanzler János Varsád 24 kor., Bors József Varsád 32 
kor., Ravasz Lajos Dunaföldvár 40 kor., Haiszer Henrik Paks 52 kor., Rein 
János Paks 63 kor., Szalay László Magyarkér 72 kor., Mertz Ede Nagyszokoly 
8 kor., Síkos Károly Tamási 30 kor., Magyarboly 106 kor., Pflug István 
Csikostöttös 54 kor., Hoffmann Samu Kaposszekcső 24 kor., Tiefbrunner Ernő 
Tékes 25 kor., Neubauer József Gerényes 23 kor., Purt Gusztáv Ág 35 kor., 
Péter Sándor Tófű 19 kor., Graf Adolf Bikái 18 kor., Schád János Sárszent
lőrincz 25 kor., Bauer Henrik Murga 25 kor., Bikács 112 kor., Dächert Jakab 
Bikács 122 kor., Kiss János Magyarbóly 29 kor., Dessaules Henrik Kácsfalu 
22 kor., Schwarcz Ádám bátaapáti 26 kor., tolnanémedi 46 kor., Györköny 
689. kor., Pálfa 99 kor., Baier János Szárazd 24 kor., Bonyhád 270 kor., 
Jány Rezső Pogány 31 kor., Szárazd 160 kor., Antal György Majos 27 kor., 
Dunaföldvár 317 kor., Küffer János Tab 94 kor.

Vasi felső egyházmegyében : Ziermann Mihály Öribükkösd 160 kor., 
Schrantz János Vasfarkasfalva 200 kor., Kiss Gábor Felsőőr 90 kor., Wertsch 
Vilmos Szalónakujtelep 156 kor., Kurz János Hárspatak 162 kor., Karner Jó
zsef Kukmér 400 kor., Kurz Sándor Újtelep 144 kor., Bauer Sámuel Alhó 
160 kor., Lackner János Alhó 148 kor., Taucher József Buglócz 90 kor., 
Gamauf János Grodnó 20 kor., Mahr Lajos Határfő 66 kor., Polster E. Má
tyás Lipótfalva 125 kor., Wallner János Vaskomját 100 kor., Spisszák Károly
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Alsórönök 74 kor., Benedek Frigyes Ókörtvélyes 190 kor., Böhm Sándor 
Háromsátor 10 kor., Polster János Vágód 82 kor., Nagy Károly Rábafüzes 
166 kor., Kappel Gusztáv Felsőőr 137 kor., Királyfalva-118 kor., Ujvörös- 
vágás 271 kor., Radafalva 298 kor., Ujrétfalu 224 kor., Máriafalva 95 kor., 
Liba 359 kor., Rohoncz 671 kor., Kőszeg 816 kor., Borostyánkő 238 kor., 
Háromsátor 80 kor., Grodnó 69 kor., Némethidegkut 560 kor., Városhodász 
107 kor., Rödöny 422 kor., Fehérpatak 81 kor., Mencsér 82 kor., Város- 
szalónak 306 kor., Edeháza 338 kor., Polster Reinhold Nándor Határfő 66 
kor., Wendelin György Alhó 160 kor., Néinetzsidány 105 kor., Németh Fe- 
rencz Vasjobbágy 40 kor., Drumoly 125 kor., Nagygyöngyösfő 120 kor., 
Aikclin G. Vilmos Alsólövő 140 kor., Schermann Ede Rábakeresztur 80 kor., 
Kirnbauer János Ujkörtvélyes 134 kor., Réhiing Sámuel Nagyszentmihály 567 
kor., Taucher Károly Veleg 140 kor., Benning György Sámfalu 128 kor., 
Karner Mihály Villámos 166 kor.

Vasi közép egyházmegyében : Örihodos 55 kor., Csizmadia Pál Acsád 
119 kor., Lőrincz Zsigmond Hegyháthodász 60 kor., Somogyi Lajos Szarvas
kend 128 kor., Uraiujfalu 262 kor., Nika Lajos Battyánd 228 kor., Fiiszár 
János Tótkeresztur 743 kor., Széles Gyula Kőszegdoroszló 40 kor., Répczelak 
354 kor., Badics Ádám Nemescsoó 50 kor., Horváth József Meszlen 77 kor., 
Tóth István Hegyfalu 10 kor., Németh Márton Ivánegerszeg 70 kor., Lórántfy 
Lajos Rábabogyoszló 12 kor., Rátkay Lajos Alsómorácz 235 kor., Osváth 
Sándor Battyánd, Sági János Battyánd 228—228 kor., Vukán Kálmán Bodó- 
hegy, Bodóhegy 445—445 kor., Nemeskolta 368 kor., Sárvár 557 kor., Rába
bogyoszló 334 kor., Körmend 502 kor., Teresztyénfa 176 kor., Hegyfalu 210 
kor., Muraszombat 660 kor., Bakó János Sürüháza 250 kor., Cserni Károly 
Felsőcsalogány 260 kor., Fiiszár Sándor Sál 412 kor.

Veszprémi egyházmegyében : Horváth Ferencz Ászár 44 kor., Teés 261 
kor., Kiss Lajos Dabrony 36 kor., Birnbaum Sándor Várpalota 130 kor., Hor
váth Dezső Veszprém 83 kor., Sokoray Gyula Bakonyszentlászló 50 kor., 
Ormosi Ernő Hánta 53 kor., Sütő János Sikátor 70 kor., Rácz Károly Tés 
40 kor., Halász János Leányfalu 30 kor., Jankó Sámuel Öskü 80 kor., Barabás 
Gáspár Várpalota 146 kor., Szekér József Bakonymagyarszombathely 50 kor., 
Huszágh Lajos Sur 90 kor., Káldy József Varsány 12 kor., Mód György Nagy- 
alásony 262 kor., Rónai Pál Somlószöllős 156 kor., Ferenczi József Vecse 60 
kor., Orbán Károly Csót 38 kor., Kárpáti József gergelyi 90 kor., Petter Viktor 
Nagygyimót 90 kor., Sümegi János Nemesszalók 104 kor., Erdélyi Béla Szer- 
gény 80 kor., Kovács József Karakószörcsök 32 kor., Gömbös Sándor Fehér
csurgó 20 kor., Sülé Sándor Kerta 65 kor., Polgár Mihály Kiskamond 101 
kor., Fodor Mihály Pusztamiske 45 kor., Bárdosi Aladár Gecse 48 kor., Zacher 
Sándor Homokbödöge 55 kor., Balogh István Külsővat 74 kor., Nagy Sándor 
Mihályháza 100 kor., Nagy István Vanyola 80 kor., Tompos Gábor Tapolczafő 
45 kor., Kiss Dezső Mezőlak 40 kor., Csányi Lajos bakonytamási 110 kor.,
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Szergény 126 kor., Orbán Károly Csőt 60 kor., Szarka Jenő Vecse 60 kor., 
Somlószőllös 156 kor., Pápa 392 kor., Nemesszalók 78 kor.

Zalai egyházmegyében ; Bereczky Géza Mencshely 85 kor., Bognár József 
Akaii 64 kor., Fülöp József Kisdörgicse 19 kor., Fazekas János Szcntantalfa 
44 kor., Bázler Béla Kapolcs 8 kor., Mészáros Gyula Szepezd 50 kor, Kapolcs 
112 kor., Brándy Géza Kövágóörs 230 kor.

A soproni tanitóképzö-intézet gyakorló-iskolája 729 kor.

3 0 .  Az 1907. XXVII. t.-cz. 4. §-a értelmében a népnevelés terén szerzett 
érdemeik jutalmaképen a folyó egyházkormányzati évben 200 koronás személyi 
pótlékot a következő tanítóknak engedélyezett a magas tanügyi kormány : 
Gróf Endre győri, Szűcs Mihály kisbaboti, Kiss Gyula edvei, Pós Lajos soproni, 
Purt Gusztáv ági, Schád János sárszentlőrinczi, Schermann Ede rábakereszturi, 
Nagy Bálint nádasdi, Birnbaum Sándor várpalotai, Pataky Béla csékuti, Barabás 
Gáspár várpalotai.

3 1 .  Egyházkerületünk népességét, népesedési mozgalmait, a hívek 
valláserkölcsi érzületét, a gyülekezetek vagyoni állapotát az esperesi jelentések 
alapján készült táblázatos kimutatások a következőkben tüntetik fel :

A) Népesedési mozgalom a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben
az 1910. évben.

I.

Az egyházmegye 
neve Ö

ss
ze

s
lé

le
ks

zá
m Keresztel - 

teteti

Tö
rv

én
yt

el
en

 
|

Konfirmál-
tatott

Egybekelt
házaspárok

Eltemettetett

fi nö össz. fi nö ossz. tiszta vegy. össz. fi nö össz.

Győri 18908 287 256 543 15 215 223 438 88 52 140 197 171 368
Kemenesaljái 18208 309 252 561 15 212 175 387 131 32 163 185 174 359
Somogyi 14882 216 249 465 17 118 122 240 115 46 161 163 162 325
Soproni alsó 11478 156 141 297 8 116 110 226 65 16 81 125 118 243
Soproni felső 22950 387 370 757 47 260 213 473 136 55 191 247 236 483
3 olna-bar.-somogyi 56209 725 673 1398 34 524 571 1095 351 84 435 558 471 1029
Vasi felső 31335 401 451 852 70 346 379 725 150 43 193 303 301 604
Vasi közép 36385 520 490 1010 62 282 331 613 209 73 282 266 341 607
Veszprémi 23317 404 384 788 22 252 267 519 139 70 209 265 290 555
Zalai 4099 57 59 116 3 34 41 75 14 15 29 44 42 86

Összesen : 237765 3462 33256787 293 2359 2432 
1

4791 1398 486 1884 2353 2306 4659



Az
egyházmegye

neve

Sín
3 c<"3 CO — ̂  ■o « K

ül
ön

 é
lő

 
há

za
sp

ár
ok Egyházunkba áttért Egyházunkból kitért 

és lett
Reverzálist 

adott egyhá
zunk javára

Reverzálist 
adott ev. fél 
másvall.-nak

r. k. ref. más ,össze- 
vall. 1 seri r. k. ref. egyéb össze

sen CQ
ul re

f.
eg

yé
b

ös
sz

es
. !

ez
t eg

yé
b

fi nő fi J nö fi nö| fi nö fi nö fi nö fi nö fi nő

Győri 10 7 0 2 K - j  6' 2 3 _ 3 11 - 1 - 11 6 6
Kemenesaljái 9 6 2 2 — 1 — 2 3 3 2 — — 3 2 13 — — 13 2 — 2

')<) V c r r; 1
Soproni alsó 6 7 2 -  H  2 1 1 1
Soproni felső 5 3 1 5 — -  1 5 3 3 — — — 3 3 19 __1__ 19 21 — — 21
1 ólna-bar.-som. 06 53 — — 1 — -  713 _ — — — — — 22 13 — __l_ 4 — — 26
Vasi felső 8 5 1 2 -  lj 2 1 1— — — 1 1 12— _ 12 1— — 1
Vasi közép 55 17 6 2 1 - 7 2 5 3 — — -— 5 3 9 9 8 — — 8
Veszprémi 17 10 2 8 2 5 _ -, 4 13 4 9 3 I— — 7 10 5 1 — 6 3 — — 3
Zalai 2 2 2 1_l_ -  2 1 3 — 1 — — 4— --1-- — 2 — — 2

Összesen : 198 123 28 33 2 6 I í— 3852 23 28 4 2 - 49^3 71 1 — 76 55 - - 81

B) Nyilvános és házi istenitisztelet.

Győri egyházmegye: „Az istenitisztelet látogatásában hanyatlás ez évben 
sem állott elő, sőt ellenkezőleg a nagyobb ünnepeken sok gyülekezetben 
szükeknek bizonyultak a templomok a nagyszámú ájtatos hívek befogadására. 
Házi istenitisztelet azonban csakis falusi gyülekezeteinkben s azokban is csak 
egyes buzgóbb családok szoknak tartani.“

Kemenesaljái egyházmegye: „A nyilvános istenitisztelet látogatásában, 
kivéve a nagy nyári munkaidőt, kellő buzgóság tapasztalható. Hetenként 
reggeli könyörgés három helyen, az aratási időt kivéve, egész éven át tartatik. 
A többi anyagyülekezetben, valamint a filiákban is csak az iskolai idő alatt 
tartatik ; estvéli könyörgés advent és böjtben hetenként egyszer s nagyobb 
ünnepeket megelőzőleg két helyen tartatik. Adventben és böjtben minden 
anyagyülekezetben tartatnak irásmagyarázatok. Vasárnap délután egész éven 
át hat helyen irásmagyarázat, a nyári időben két helyen katekizáezió, a többi 
helyeken és filiákban is csak ima tartatik. A házi istenitisztelet s áhitatos- 
kodás szórványosan gyakorlatban van. Ima- énekeskönyv, valamint Ujtestá-. 
mentum mindenütt található. Vallásos iratokat mindenütt szívesen olvasnak.“ 

Somogyi egyházmegye : „A hivatalos jelentések szerint az egyházmegyé
ben kellő buzgóság mutatkozik az istenitisztelet látogatásában. A házi áhitat 
gyakorlása csak a téli hónapokban van szokásban.“

Soproni alsó egyházmegye : „A nyilvános istenitiszteletek látogatásában 
hanyatlást sehol sem észlelünk, sőt jeles ünnepeken zsúfolva vannak templo
maink. Az úrvacsora buzgó gyakorlását is örömmel látjuk. A betegek közül 
is csak kevesen mulasztják azt el. De már a házi áhitat gyakorlása csak 
egyes, hitben erős öregek otthoni imájára szorul. Hogy az egész család buzgó
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énekben s irhában egyesülve imádna Istent, csak ritka esetben — legfeljebb 
rendkívüli alkalmakkor — tapasztalható. A halott feletti virrasztás énekkel, 
imával szokásban van ugyan, de kérdés : nem jár-e ez több erkölcsi hátrány
nyal, mint lelki haszonnal.“

Soproni felső egyházmegye : „A nyilvános istenitisztelet látogatásában a 
legtöbb gyülekezetben kellő buzgóság mutatkozik, különösen a sátoros ünne
pek alkalmával zsúfolva vannak a templomok, de a házi áhitat csak a kegye
sebb családoknál van gyakorlatban. Vallásos iratokat az egyházmegyei bel- 
missiói egylet nagyszámban terjeszt. A vallásos felolvasásokat buzgón láto
gatják.“

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: „A hitbuzgóság a hozzám bekül
dött jelentések, de meg az általam meglátogatott egyházközségekben szerzett 
személyes megfigyelésem alapján általában kielégítő, hisz mindössze csak 
három egyházközségből érkezett kedvezőtlen, jelentés. Népünk nemcsak a 
templomot látogatja szívesen s olvasgatja otthon is szent könyveinket, hanem 
csak kissé tapintatos vezetés mellett saját gyülekezete czéljaira készséggel 
adakozik, vallásához ragaszkodik, az egyházi szertartásokat nem mellőzi s 
ahol hanyatlás tapasztalható, ott a helyi viszonyok kedvezőtlenek az egyházi 
életre.“

Vasi felső egyházmegye : „A vasárnapi és ünnepi istenitiszteletek látoga
tásában általában kellő buzgóság nyilvánul. Vasdobra dicséri a hívek nagy 
buzgalmát, Alhó hanyatlónak mondja a hívek buzgalmát. Házi istenitisztelet 
a jelentések szerint nyolcz gyülekezetben általában gyakorlatban van ; kilencz 
gyülekezetben csak részben.“

Közép vasi egyházmegye : „Hitbuzgóság mutatkozik. Azonban a mura- 
szombati járáshoz tartozó községekben nyáron a hívek nagy része idegenben 
van munkára, emiatt az istenitisztelet látogatása nyáron gyengébb.“

Veszprémi egyházmegye: „A hitbuzgóság az istenitisztelet látogatásában 
nem lankadt, a házi áhitat gyakorlása is több helyen szokásban van. írás- 
magyarázat Adventben és Böjtben minden gyülekezetben tartatik hetenként 
többször; reggeli könyörgések a nyári hónapok kivételével mindenütt; hét 
egyházban pedig egész éven át tartatnak. Esti istenitiszteletek is tartatnak 
Adventben s a nagy ünnepekben megelőző estéken több egyházban s ezek 
igen látogatottak. Bibliával, imádságos- és énekes könyvekkel bírnak a hívek.“

Zalai egyházmegye: „A nyilvános istenitiszteleteket elég buzgón látogat
ják a hívek minden gyülekezetben. A legtöbb gyülekezetben, a buzgó ősöktől 
öröklött kegyeletes szokást : a házi áhitatosságot gyakorolják egyes családok,“

\
/
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A vallásos hitélet feltüntetésére szolgál a következő statisztikai kimutatás :

Az
egyházmegye

neve

Hányán éltek 
az úrvacsorájával ?

Hány gyülekezetben tartatnak gyermek- isteni- tiszteletek ?

Hány esetben mellőzték 
az egyházi szertartást?

fi nő össze
sen

házasság- kötésnél ? születéseknél ?
egyház- kelésnél ?

temetésnél?

Győri 3785 5021 8806 3 _ _ 4 _
Kemenesaljái 3683 4231 7914 1 — — — —
Somogyi 2879 3690 6569 3 — — — —
Soproni alsó 2664 3176 5840 2 — — — —
Soproni felső 2331 2581 4912 10 1 — — —
Tolna-bar.-som. 11716 14152 25868 12 12 — — ' —

Vasi felső 5646 8550 '15920 8 -1 — -29 -

Vasi közép 12496 14997 27493 6 — — 1 11
Veszprémi 5384 7541 12925 7 — — — —
Zalai 488 708 1196 — — — — —

Összesen : 51071 64647| 115718 52 14 — 34 11
1 E mennyiségben foglaltatik Kukmér nemre való tekintet nélkül bejelentett 1724 és 

38 házi gyónó.
a Kőszegen.

C) Belmissziói mozgalmak.

Az egyháziasság emelését czélzó nemes czélu munkásságról a következő 
rovatos kimutatás nyújt képet :

Az egyházmegye 
neve

Hány e g y h á z k ö z s é g b e n  van

be
lm

iss
iói

eg
yle

t

eg
yh

áz
i

én
ek

ka
r

ifj
ús

ág
i

eg
yle

t

nö
eg

yle
t

sz
er

ve
ze

tt 
he

lyi
 gy

ám


int
éz

et

lel
ké

sz
i

na
pló

ar
an

yk
ön

yv

Győri 1 2 2 11 14 12 17
Kemenesaljai — 3 2 26 13 7 30
Somogyi — 4 1 5 3 13 13
Soproni alsó — 8 1 11 8 3 14
Soproni felső — 8 2 7 12 7 5
Tolna-bar.-somogyi — 8 3 9 19 27 33
Vasi felső — 7 1 5 10 8 8
Vasi közép — 3 2 12 3 6 10
Veszprémi — 4' 2 20 14 16 21
Zalai — — — 6 — 3 0

Összesen : 1 47 16 112 96 102 157

Egyházmegyei belmissziói egylet van a soproni felső és a kemenesaljai egyház
megyében.

■



31

D) Iskola és vallásoktatás.
Egyházkerületünk elemi népoktatásügyéről és az ily iskolákban végzett 

vallástanitásról áttekintést nyújt ezen táblázatos kimutatás :

Az
egyházm egye

neve

Ev. elemi isko
láinkba járt más 

felekezetbeli

Ev. gyermek járt 
más felekezetbeli 

elemi iskolába

Iskolai oktatás nél
kül maradt 

ev. tankötelesek

Hány gyüleke
zetben teljesiti 
a vallásoktatást 

a lelkész

Há
ny

 gy
üle

ke
ze

tb
en

 
tan

ítj
a 

a 
lel

ké
sz

 
a 

ko
nf

irm
án

du
so

ka
t

Há
ny

 is
ko

lai
 k

ön
yv


tár

 v
an

 a
z 

eg
yh

áz


me
gy

éb
en

fiú leány össze
sen fiú leány! össze

sen fiú leány |össze
sen

köznapi | ismétlő 
iskolában

Győri 68 53 121 4 4 I 8 6 6| 12 - 3 15 17 17
Kemenesaljai 90 110 200 29 38 67 — — — 2 2 13 24
Somogyi 166 251 417 84 86 170 — — — 13 13 18
Soproni alsó 19 23 42 13 12 25 — — — 3 9 12
Soproni felső 21 17 38 7 7 1 14 — ' — 1 — 3 5 12 11
Tolna-bar.-som. 9 9 10 — 10 3 1 i 4 4 14 36 24
Vasi felső 69 50 119 18 13 31 — — 1 2 17 11
Vasi közép 145 156 301 16 8 24 32 96 128 3 4 17 6
Veszprémi 103 112 215 28 33 61 12 12 24' 2 20 23 18
Zalai 30 23 53 1 1 — — — 5 6 4

Összesen : 670 795 1485 209 202 ! 411 53 115 168 18 83 153 145

1 Testi fogyatkozás miatt.

E) Vagyoni állapot.
Az egyházmegyéknek, másodsorban pedig maguknak az egyházközségeknek 

anyagi viszonyait a beérkeezett esperesi jelentések alapján a következő rovatos 
táblázatok mutatják :a) E g y e s  egyh á zm eg yék 1910. év i va g yon i állapota.

Az
egyházmegye

neve

Bevétel Kiadás
Pénztári
marad
vány

A házi 
pénztár 

alaptőkéi
Egyéb

alaptőkéi

Egyház
megyéi

gyámolűai
alaptőke

K f K f K f K f K f K f

Győri 16045 79 15696 84 348 95 _ _ 8801 14 _ _
Kemenesaljái1 1073 15 852 45 220 70 — — 3679 90 — —
Somogyi 1480 — 1480 —
Soproni alsó 1172 76 1058 96 113 80 — — 659 67 — —
Soproni felső1 2993 79 2726 98 266 81 — — 1679 07 22663 13
Tolna-bar.-som. 3209 08 2903 — 306 08 — — — — — —
Vasi felső2 3166 99 2259 43 907 56 — — 5925 19 27678 30
Vasi közép1 2513 44 2154 46 358 98 — — — — 13820 71
Veszprémi 1626 41 1532 69 93 72 — — — — 23840 44
Zalai2 1167 38 990 61 176 77 — — — — — —

Összesen : 34449 79 31645 52 2795 49 — — 20744 97 88002 58
1 B elm isszió i a la p tő k e : a kemenesaljai egyházmegyében: 188 K 97 fillér; a soproni 

felső egyházmegyében: 1343 K 01 fillér; a vasi közép egyházmegyében: 50G1 K 78 fillér. — 
,J „Enekeskönyv-töke“ : 4159 K 90 fillér. Árvaházi alaptőke: 46(3 K 09 fillér. — 3 A volt 
kővágóeörsi algimnáziumnak a gyülekezeteket illető tőkéje : 4000 K.
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F) Kiválóbb mozzanatok, mint a hitélet és áldozatkészség nyilvánításai 
az egyházmegyékben és egyes gyülekezetekben.

Győri egyházmegye.

1. KISBABOT. Templomát, lelkészlakát, tanitólakát 139 kor. 72 fillér 
erejéig javíttatta, iskoláját 230 kor. kiadással lepadlóztatta, jótékony czélokra 
G4 kor. 17 fillért gyűjtött, a nőegylet 248 kor. 46 fillérért keresztelő-követ 
szerzett. — Bodonhely tornyát, melyet villámcsapás ért, 742 korona 23 fillér 
kiadással ujraépittette.

2. NAGYBARÁTFALU. 9000 korona kiadással uj lelkészlakot épített, 
adósságából 1460 koronát törlesztett, de 8000 koronát kölcsön vett. Jótékony 
czélokra 27 koronát gyűjtött. Az egyház saját czéljaira adakoztak : özv. Salakta 
Mihály né 100 kor., Németh Lászlóné 200 kor., Madár Rezső sandi lelkész 
100 kor., Dévay Henrikné pedig .200 koronát adtak a lelkészlak építési költ
ségeire. A nőegylet vagyona 795 kor. 16 fill. — Ménfő tanitólakát 204 kor. 
31 fillér erejéig tatarozta, 390 korona adósságot törlesztett, gyámintézetre 
11 koronát gyűjtött.

3. BEZI. Templomát és lelkészlakát 200 kor. erejéig tatarozta, tanitó
lakát 280 kor. kiadással javíttatta, 4900 kor. kiadással uj tantermet épített, 
adósságából 787 koronát törlesztett, de 4916 korona 70 fillért kölcsön vett. 
Jótékony czélokra 31 kor. 33 fillért gyűjtött. — Enese adósságából 80 korona 
53 fillért törlesztett.

4. BÖNY. Egyházi épületeit 373 kor. 31 fill, kiadással javíttatta, adós
ságából 1035 kor. 74 fillért törlesztett, dr. Petőcz Károly az egyház czéljaira 
100 koronát adott.

5. CS1KVÁND. Épületeit 243 kor. 05 fill, erejéig javíttatta, adósságából 
1000 koronát törlesztett, jótékony czélokra 15 kor. 12 fillért gyűjtött. Egyesek 
a gyülekezet saját czéljaira 12 koronát adtak.

6. FELPÉCZ. Második tanítója számára lakást alakított át 1000 korona 
kiadással, épületeit 280 korona kiadással tatarozta, 3800 koronáért nyolcz 
fő- és hat niellékváltozatu orgonát szerzett. Egyesek az uj orgonára 
1753 koronát adtak.

7. GYŐR. Egyházi épületeit és bérházát 4627 korona 03 fillér erejéig 
javíttatta, szegény egyházaknak 555 kor. 10 fill, segélyt nyújtott, különféle 
segélyezésekre 6397 korona 57 fillért fordított. Az árva- és-szegény-intézetre 
adtak: Tharnni Frigyes és neje 200 kor., Neubauer Antal Budapestről 50 kor., 
dr. Zwickl Gyula és .neje 200 kor., Lacsny Dezső 200 kor., Guóth Istvánná 
100 kor., Győrvárosi és megyei takarékpénztár dr. Fischer Sándor emlékére 
100 kor., dr. Csukássy Károlyné és családja 1200 kor., Macher Béla 100 kor., 
Győri első takarékpénztár 120 kor., Grab Mihály és fia gyárosok 100 K-t stb. 
A karácsonyfára befolyt összesen 234 korona 08 fillér! — Újfalu tanitólakát

Evang. püspöki jelentés, 1911. 3



34

168 korona erejéig javíttatta, adósságából 50 koronát törlesztett. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak: idősb. Szigethy István 100 koronát, Schricker László 
felügyelő 60 koronát. — Börcs imaházra 134 kor. 75 fillért adott.

8. RÁBCZAKAPI. Egyházi épületeit 167 kor. 67 fill, erejéig javíttatta, 
jótékony czélokra 44 kor. 43 fillért gyűjtött és adott.

9. KISPÉCZ-KAJÁR. Egyik iskoláját padlóztatta s az épületeket javíttatta 
438 kor. 87 fill, erejéig, jótékony czélokra 28 kor. 28 fillért gyűjtött, egyesek 
az istenházára, orgona-alapra, oltár-alapra adtak kisebb-nagyobb összegeket, 
Markó József és felesége 100 koronát adtak az istenházára.

10. LÉBEN Y. Gyám intézetre s egyéb jótékony czélokra 100 korona 
47 fillért gyűjtött és adott. Egyesek az egyház czéljaira kisebb-nagyobb 
összegeket adtak.

11. LOVÁSZPATONA. Épületei fenntartására 174 kor. 13 fillért fordított, 
iskolai felszerelésekre 272 korona 39 fillért költött, 7504Vs klgr. gabonából 
1105 korona 88 fillért árult, veszprémi és nagyváradi nőegyletnek 78 korona 
90 fillért adott. Egyesek Isten házára 114 koronát, áldott emlékre 110 kor.-t 
adtak össze. — Nagydém iskolája felszerelésére 99 korona 50 fillért adott, 
adósságából 100 koronát törlesztett, Mihályi István felügyelő a tanítólak 
építési alapjára 395 kor. 78 fillért, 3000 téglát, 2000 vályogot adott.

12. UJMALOMSOK. Összes egyházi épületeit javíttatta 1126 kor. 22 fill, 
kiadással, jótékony czélokra 53 korona 02 fillért gyűjtött, templom-alapra az 
ujmalomsoki fogyasztási szövetkezet 1400 koronát adott, az utóbbira a gyüle
kezeti tagok közül is 41-en hoztak kisebb-nagyobb áldozatot.

13. MÉRGES. Egyházi épületeit javíttatta 332 kor. erejéig, adósságából 
300 koronát törlesztett. Jótékony czélokra 33 kor. 08 fillért adott. Az egyház 
czéljaira egyesek 330 koronát adtak. A nőegylet vagyona 85 kor. 90 fill.

14. NAGYMÓR1CZHIDA. Épületeit 267 kor. 20 fill, erejéig, javíttatta, 
adósságából 900 koronát törlesztett. Jótékony czélokra 29 korona 50 fillért 
gyűjtött, egyesek az egyház czéljaira 225 koronát adtak.

15. GYÖRSZEMERE. Templom-, iskola-, tanító- és lelkészlak tatarozá
sára 424 kor. 71 fillért fordított, adósságából 200 koronát törlesztett, jótékony 
czélokra 25 kor. 10 fillért gyűjtött, az egyház czéljaira egyesek 81 korona 
20 fillért adtak.

16. TÁRNOKRÉTI. Lelkész- és tanitólakát 615 korona 53 fillér erejéig 
tataroztatta, jótékony czélokra 54 koronát gyűjtött. Az egyház saját czéljaira 
id. Erdélyi Sándor 300 koronát, Szalay József és testvére Ferencz, atyjuk 
emlékére 1000 koronás alapítványt tettek.

17. TÉT. 4308 kor. 29 fill, kiadással negyedik tantermet épített, többi 
épületeit 660 kor. 60 fill, erejéig javíttatta, 3850 koronáért uj orgonát készít
tetett. Jótékony czélokra 53 kor. 69 fillért gyűjtött. Az egyházi pénztár javára 
Vecsey József 1800 koronát hagyott, az orgona-alap adakozás utján „2650 K 
25 fillérről 2922 kor. 73 fillérre emelkedett. A nőegylet vagyona 761 korona 
25 fillér.
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Kemenesaljái egyházmegye.

1. ALSÓLENDVA. Templom-alapja az országos gyűjtéssel 5268 koronára 
emelkedett. Az egyház czéljaira többen 211 koronát ajándékoztak. Adósságából 
200 koronát törlesztett.

2. BOBA. Épületeire 299 kor. 30 fillért költött. Kocsi István Amerikából 
50 koronát küldött a templomra, a nőegylet 30 kor. 20 fillért gyűjtött. — 
Kemenespálfa. A nőegylet 50 kor. 30 fillért gyűjtött. — Nemeskocs. Czákly 
József által már régebben hagyott 3000 korona elhalálozása folytán a gyüle
kezetnek lefizettetett; ezen hagyománnyal egyházfenntartási alapja 8150 koro
nára emelkedett. Balassa István és Etelka Amerikából keresztelő-kntra s keresz
telési edényekre, diszbibliára 216 koronát ajándékoztak. Balassa Mariska és 
Gyűrik Istvánné Balassa Eszter selyem oltár-, szószék-, szentedénytakarókat 
ajándékoztak.

3. CSÖNGE. Koronczai Julig Budapestről templomfütési alapul 100 K-t 
ajándékozott. — Ostfiasszonyfa épületeire 609 K-t fordított.

4. GÉRCZE. Épületeire 38 kor. 28 fillért fordított. A nőegylet 56 koronát 
gyűjtött, egyesek 131 koronát ajándékoztak az egyház czéljaira. — Vúsáros- 
miske iskolaépítésre telket szerzett 1000 koronáért.

5. KEMENESHŐGYÉSZ. Épületeit 1200 korona költséggel kijavíttatta. 
Néh. Tompa József végrendeletileg 200 koronát hagyott a gyülekezetnek hatá
rozott czélra. — Magyargencs. Károlyi Antal, Károlyi Róza férjezett Berzsenyi 
Dezsőné és Károlyi Endre elhalt szüleik emlékére 600 kor. névértékű magyar 
korona járadékpapirt adtak át a gyülekezetnek azon kikötéssel, hogy a jövedelem 
felett, mely a sírok gondozása után fennmarad, a gyülekezet szabadon rendel
kezhetik. Egyesek 20 koronát adtak iskolásgyermekeknek.

6. KEMENESMAGASI. Adósságából 2250 koronát törlesztett, épületeire 
419 kor. 94 fillért költött. Guoth Gáborné elhunyt napa Guoth Marton né 
emlékére, maga és családja nevében 40 koronát ajándékozott a nőegyletnek. 
A nőegylet 98 korona értékű fehér selyem oltárteritőt szerzett.

7. KISSOMLÓ. Az összgyiilekezet a lelkész gazdasági épületeire 5000 K-t 
költött. Többen 34 koronát adtak egyházi czélokra. — Borgáta épületeire 
63 korona 48 fillért fordított, a gyülekezet tagjai a reájuk eső vadászati díjból 
150 korona 12 fillért ajándékoztak gyülekezeti czélokra. — Duka tanitólakásán 
106 korona 66 fillér erejéig javított. — Egyhúzashetye épületeit 35 korona 
90 fillér erejéig javította. — Káld épületeire 50 koronát költött.

8. NAGYSIMONYI. Összes épületeit 623 kor. 58 fill, erejéig kijavíttatta. 
Iskolájára 199 kor. 85 fillért költött, özv. Németh Rozália ezüst urvacsorai 
és keresztelési edényeket ajándékozott 200 korona értékben. — Nagysitke 
különféle beszerzésekre 228 koronát fordított.

9. NEMESDÖMÖLK. Az összgyülekezet épületeit 478 korona 85 fillér 
erejéig kijavíttatta. Különböző jótékony czélokra 106 korona 80 fillért adott.

3*
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Kemenessömjénböl özv. Horváth Antalné uj orgona beszerzésére 100 koronát, 
egy névtelen ugyané czélra 10 koronát adott. — Czelldömölk épületeit 219 K 

• 56 fillérért kijavította, taneszközökre 238 koronát költött, adósságából 1000 K-t
törlesztett, iskolaépitési költségekre többen 205 koronát ajándékoztak. — 
Alsóság épületein 381 kor. 68 fill, erejéig javítást eszközölt, iskolájára 262 K 
68 fillért költött. Hanzsér Mátyás végrendeletileg 160 koronát hagyott. — 
Alsómesteri javításokra 185 koronát fordított. — Kemeresmihályfa épületeit 
1168 korona költséggel jókarba hozta. Tanszerekre 202 koronát költött. — 
Kernenessümjén épületeit 320 kor. költséggel kijavította, iskolára 138 korona 
50 fillért fordított. — Kemenesszentmárton épületeit 91 kor. 82 fillér erejéig 
kijavította, adósságából 395 kor. 26 fillért törlesztett. — Tokorcs épületeit 
389 kor. 82 fillér erejéig kijavította.

10. PUSZTASZENTLÁSZLÓ. Az egyház czéljaira 79 korona 40 fillért 
ajándékoztak többen, jótékony czélokra 73 kor. 87 fillért gyűjtöttek.

11. VÖNÖCZK. Épületeit 950 kor. költséggel jókarba hozta, a nöegylet 
53 kor. 50 fillért gyűjtött, többen 65 koronát ajándékoztak egyházi czélokra

12. ZALAEGERSZEG. A G. A. egylettől 117 kor. segélyben részesült, 
adósságából 550 koronát törlesztett. Gyertyánffy Kálmán nyug. honvédhuszár- 
ezredes Budapestről 100 kor., Lányi Kálmán műszaki tanácsos Budapestről 
100 kor., Odor Géza gyülekezeti felügyelő lelkészlakás-alapra 100 koronát, 
Mihályi Gyuláné úrnő Besenyőről Aranykönyvet ajándékozott a gyülekezetnek.

12. ZALAISTVÁND. A Rotter-féle alapítványon 2000 kor. értékű rétet 
szerzett a lelkész és tanító részére, többen 66 koronát ajándékoztak a gyüle
kezetnek. — Zcilaszentgróth épületeire 87 korona 30 fillért költött, toronyra 
vidékről 715 kor. 98 fill, folyt be.

Az esperesség rendes tagja a Protestáns irodalmi, a Luther-társaságnak, 
a budapesti prot. árvaháznak, valamint az összes anyagyülekezetek rendes 
tagjai a Luther-társaságnak.

S o m  o g  y  i o g v  1i á z  m e g y e .

1. ANTUNOVÁCZ. Adósságából 460 koronát törlesztett, jótékony czélra 
77 korona 26 fillért gyűjtött.

2. GYÉKÉNYES. Adósságot törlesztett 1450 koronát, egyesek adakoztak 
összesen 270 korona.

3. 1HÁROSBERÉNY. A tanitólaknál ólat épített 400 koronáért, javított a 
templomon 735 kor. erejéig. Templomi czélokra adtak összesen 148 koronát, 
a nőegylet a templomi padokat 320 korona költséggel kifestétte. — Iharos 
javított 261 kor. értékben. — Pogányszentpéter épített tanitólaknál 3348 kor., 
javított 340 kor. erejéig.

4. LÉGRÁD. Javított templom- és lelkészlaknál 786 kor., adósságot 
törlesztett 266 koronát.

5. NAGYKANIZSA. Javított 201 kor., adósságot törlesztett 934 koronát.



6. PORROGSZENTKIRÁLY. Az egyház czéljaira egyesek adakoztak 
összesen 5104 koronát, Kovács Jánosné egyházi alapra 4000 koronát, Oskola 
István és Kováts Jánosné szinte egyházi alapra 100— 100 adtak. — Barcs. 
Javított tornyot, imatermet 255 kor. erejéig, adósságából 400 K-t törlesztett. 
Segélyt kapott összesen 627 koronát.

7. SAND. Javította összes épületeit 1500 kor. költséggel. A nőegylet 
a templomi kellékekre 98 koronát adott. — Put épített gazdasági épületeket 
1954 kor. erejéig.

8. SURD. Javította az összes épületeket 1900 kor. értékben, egyesek 
adománya összesen 108 korona 90 fillér. — Liszó 200 korona adósságot 
törlesztett.

9. SZEPETNEK. Paplakot épített 25722 korona erejéig, az iskola elé 
vaskerítést készíttetett 1108 korona értékben.

10. VESE. Az egyházi épületeken 500 kor. erejéig javításokat eszközölt, 
jótékony czélra 76 koronát adott, egyesek a templom czéljaira 85 koronát 
adományoztak. — Szökedencs 379 kor. értékben faházat épített.

11. NEMESPÁTRÓ. Templomát 1752 korona, egyéb épületeit 380 kor., 
összesen 2132 K értékben javította, egyesek ajándékoztak összesen 51 koronát.

12. HRASZTOVÁCZ. Javításokra 300 koronát költött.
13. ZÁGRÁB. Az egyház czéljaira egyesek adakoztak 2832 kor. 20 fillért.

Soproni txlsó egyházmegye.

1. BELED. Javítás 568 kor. 38 fill. Adósságtörlesztés 857 kor. 78 fill. 
Kisebb adományok gyülekezeti czélokra 56 kor. — Edvc. Javítás 183 kor. — 
Vásárosfalu. Javítás 4 korona 80 fillér. Adósságtörlesztés 500 korona. Ado
mányok 150 korona.

2. BÜK. Javítás 600 kor. Adósságtörlesztés 1924 kor. Külsegély 2048 K. 
Alapítvány: Fekete János-féle 100 kor., Szabó Imre-féle 200 korona. Ugyanez 
nagyobb harangra 200 K. Szabad rendelkezésre báró Solymosy Ödön 400 K. 
Kisebb adományok 55 kor.

3. FARÁD. Javított templomot, tornyot 3857 korona 86 fillér erejéig. 
Két uj harangot szerzett vasállványnyal 2425 korona. Kiiisegély 1919 korona. 
Közadakozás harangra 2178 kor. Más czélu kisebb adományok 219 K 33 f. 
— Jobaháza. Javítás 42' kor. Külsegély 868 kor.

4. NAGYGERESD. Javított 136 kor. 90 fillér erejéig. Adósságtörlesztés 
.200 kor. Alapítvány Doktorics Miklós-féle 100 kor., Rupprecht Olivér-íélc
100 kor. Béres István templomra 1000 kor., iskolára 500 kor., lelkészi hiva
talnak 500 kor., kántorinak 500 kor. Egyéb adomány 70 kor. — Ncmcsládony. 
Javítás 128 kor. Adósságtörlesztés 103 kor. 50 fill. Egyéb segély 20 korona. 
Az ev. olvasókör 1000 kor. költséggel olvasószobát építtetett, mely a gyüle
kezet tulajdonává vált. — Pórládony. Építés 108 kor. 88 fill. Javítás 53 kor. 
50 fill. Ingatlant szerzett 5140 kor. 74 fill, értékben. Külsegély 180 kor.
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5. NEMESKÉR. Javítás 200 kor. Adósságtörlesztés 127 kor. 50 fillér. 
Kisebb adományok 111 kor. — Alszopor. Javított 90 kor. erejéig.

6. SZAKONY. Javított 291 korona 62 fillér erejéig. Egyéb adományok 
1 66 korona 98 fillér.

7. RÁBASZENTANDRÁS. Épített 3228 kor. Javított 132 kor. 36 fill. 
Adósságtörlesztés 1193 kor. 84 fill. Külsegély 2492 kor. Egyéb adományok 
524 kor. 48 fill. — Sobor. Javított 56 kor. 32 fill.

8. SZILSÁRKÁNY. Javítás 289 kor. 21 fill. Adósságtörlesztés 2099 kor. 
Múzsái Pálné adománya 100 kor. — Németi. Javítás 21 kor. Adósságtörlesztés 
602 kor. Külsegély 810 kor. 64 fill. Egyéb adomány 3 kor. 60 fill. *

9. VADOSFA. Javítás 384 kor. 31 fill. Egyéb adomány 16 kor. 35 fill. 
Dr. Ajkay Béla templom-alapra 200 kor., Iclkészi fizetéshez 100 kor., egye
bekre 30 kor., összesen 330 koronát adományozott. Báró Berg Miksáné ado
mánya a szegényeknek 400 korona. Egyéb adományok 26 kor. — Mihályi. 
Javítás 271 kor. 26 fill. — Kisfalud. Javítás 49 kor. 20 fill. — Magyarkeresztur. 
Uj iskolát és tanitólakást épített 14000 kor. költséggel. A nőegylet 760 kor. 
alapítványt tett szegény árvák felruházására. — Zsebeháza. Javítás 165 kor. 
49 fill. Adósságtörlesztés 96 kor. 75 fill. — Potyond. Javítás 88 kor. 50 fill. 
Egyéb adományok 49 kor. 30 fill. — Gyóró. Javítás 94 kor. 26 fill. Adósság- 
törlesztés 602 kor. 38 fill. Külsegély 122 kor. Egyéb adomány 50 korona.— 
Kapuvár. Tőkésített 52 kor. 42 fill.

Soproni felső egyházmegye.

1. ÁGFALVA. Egyházi épületeinek jókarban tartására 261 kor. 20 fillért, 
adósságtörlesztésre 500 kor.-t, tanszerekre és egyéb beszerzésekre 172 korona 
90 fillért fordított, alapjait 161 kor. 80 fillérrel gyarapította és jótékony czélra 
137 kor. 74 fillért gyűjtött. Az orgona-alapra egyes hívek 15 kor. 20 fillért 
adakoztak. Stark Lajos felügyelő egy gyülekezetbeli lyceumi tanulónak 58 kor. 
ösztöndíjat adott. A gyülekezetnek egy svájezi barátja havonként 100 példány
ban küldte a „Grüss Gott“ ezimü kitűnő ev. néplapot ingyenes kiosztás végett 
és sok értékes könyvet a parochiális könyvtár számára. — Sopronbánfalva. 
Az állami iskolaépületet 193 kor. 40 fill, erejéig javíttatta, a községi temetőben 
halottas házat épített, minek fél építési költségét az evang. gyülekezet viseli 
(I. évi részletfizetésül 350 kor.), 1150 kor. adósságot törlesztett s jótékony 
czélokra 98 kor. 06 fillért gyűjtött. A templomépitési alapra a gyámintézettöl 
és az egyházkerülettől 230 kor., a Gusztáv Adolf-egylettől 965 kor. 25 fillér, 
a lelkészfizetési alapra a „Luth. Gotteskasten “-tői 511 kor. 34 fill., segéd- 
lelkésztartásra az egyházkerülettől 400 korona segélyben részesült. Az egyes 
alapok gyarapítására a gyülekezet és egyesek adományaiból befolyt 207 kor. 
76 fill. A nőegyletnek 92 tagja volt, bevétele volt 196 kor. 40 fill., vagyona 
905 kor. 18 fill., ami mint „oltár-alap“ kezeltetik. — Lépesfalva. Az iskola- 
épület tatarozására 118 korona 26 fillért, tanszerek és könyvek beszerzésére
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54 kor. 80 fillért fordított, jótékony czélokra 43 korona 40 fillért gyűjtött és 
alapjait 201 kor. 20 fillérrel gyarapította.

2. BALF. A kisiskola udvarában egy szeneskamrát épített 400 korona 
költséggel, a paplakot, tanitólakásokat és az iskolákat 450 korona erejéig 
javíttatta, tanszerek és egy iskolai szekrény beszerzésére 118 kor. 40 fillért 
fordított, jótékony czélokra 87 koronát adott, a soproni és az egyházmegyei 
gyámin^ézettől 140 kor. segélyt kapott. Templomalapjuk gyarapítására és a 
lelkészlak-alapra adtak a hívek 381 korona 60 fillért. A nöegylet oltári gyer
tyákat adományozott 6 kor. értékben.

3. CSÁVA. A lelkészlak és az iskola javítására 245 korona 14 fillért, 
tanszerek és egy szekrény beszerzésére 146 kor. 14 fillért fordított, jótékony 
czélokra 54 kor. 15 fillért adott. A jubileumi alapra házi gyűjtés utján újból 
befolyt 312 kor. 60 fill.

4. FERTÖMEGGYES. Összes egyházi épületeit 797 kor. 59 fill, kiadással 
javíttatta, jótékony czélokra 56 korona 38 fillért gyűjtött, Hering Zsigmond 
felügyelő 8 szorgalmas gyermek számára 40 kor.-t, a népkönyvtárnak 10 kor.-t 
adományozott. A lelkészlak építésére a nőegylet 61 korona 70 fillért, egyesek 
259 koronát adakoztak. Az egyes alapok 614 kor. 02 fillérrel növekedtek.

5. HARKA. Az összes egyházi és iskolai épületeket 1348 kor. 33 fill, 
erejéig javíttatta, 1836 kor. 40 fill, adósságot törlesztett, a politikai községtől 
569 kor. 91 fill, segélyt kapott, jótékony czélokra 117 kor. 02 fillért adott. 
A nőegylet az iskola számára egy harmoïiiumot vett 210 korona értékben  ̂
Az iskolai könyvtár-alapra egyesek 10 kor. 38 fillért adakoztak. Rcmenyik 
Lujza és Henrike nővérek, zongoratanárnők Bécsben, egy fekete hímzett 
keresztelőkő-teritőt adományoztak, néhai Buchhaus Mátyás a konfirm. ünnepre 
az oltári gyertyákat.

6. RABOLD. A templomtornyot uj tetőzettel látta el 3634 kor. kiadással, 
mihez gróf Nitzky Pál 50 koronával járult, jótékony czélokra 65 kor. 94 fiil.-t 
adott. A paplaképitési-alap gyarapítására 551 kor. 44 fillér segélyt kapott. 
Heyer Erzsébet kiérdemült diakonissza Gallneukirchenböl a szegényeknek 6 K-t, 
a tanulóknak 36 vallásos iratot küldött. Binder Teréz hajadon oltári gyer
tyákat adományzzott 12 korona értékben. — Felsöpcterfa. Az iskolaépület 
tatarozására 50 koronát, tanszerekre 30 koronát áldozott. Jótékony czélokra 
adott 8 kor. 92 fillért, Csóronfalva 3 kor. 80 fillért, 'Mészverem 2 kor. 40 fill.-t, 
Kishársfalva 2 kor. 70 fillért.

7. LAJTAUJFALU. Adósságából az utolsó részletet 1400 koronával tör
lesztette, jótékony czélokra 19 kor. 09 fillért gyűjtött. Segélyt kapott a lipcsei 
Gusztáv Adolf-egylettől 234 koronát, a hallei Gusztáv Adolf-egyléttől 117 K 
30 fillért, a berlini Gusztáv Adolf-egylettől 351 koronát, a soproni gyám
intézettől 90 koronát, az egyházmegyei gyámintézettől 40 koronát, a Baldácsy- 
alapból 500 koronát, a helybeli jutagyártól 200 koronát, összesen 1532 kor. 
30 fillért. A templom czéljaira Negro Béla czukorgyári tisztviselő 7 korona 
80 fillért áldozott. — Kismarton jótékony czélokra 15 koronát adott.
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8. LOCSMÁND. Egyházi épületeit 416 kor. 08 fill, kiadással tataroztatta, 
az ovoda a Gusztáv Adolf-egylettől 880 korona, a sopronmegyei kisdedóvó
egylettől 300 kor., az iskola a csepregi takarékpénztártól 15 koronát kapott. 
Jótékony czélokra adott az egyház 519 korona 78 fillért. A nőegylet gyűjtött 
350 koronát. Huszár Frigyes egész éven át a szükséges oltári gyertyákat 
szolgáltatta. Weber Ferencz Chikagóból 5 koronát küldött árva-alapra.

9. PETÖFALVA. A templom- és papiak renoválására 3159 kor. 33 fill.-t 
fordított, jótékony czélokra 36 kor. 75 fill.-t gyűjtött. — Borbolya. Iskoláját 
29 korona 60 fillér költséggel javíttatta, gyámintézetre 10 korona 26 fillért 
adott.

10. RUSZT. Összes épületeit 495 korona 84 fillér kiadással tataroztatta, 
2000 kor. adósságot törlesztett, Ruszt szab. kir. várostól a paritás alapján 
854 kor. segélyben részesült. Jótékony czélokra adott 86 kor. 66 fillért, saját 
szegényeit 56 korona 70 fillér összeggel segélyezte. Kraft Frigyes felügyelő 
a templompark fenntartására 6 koronát, Rátz Mór, Rátz Egon és dr. Rátz 
Alfréd elhalt édes anyjuk özv. Rátz János György né szül. Pauer Zsuzsánna 
emlékére a diakonissza-alapra 145 koronát adományoztak.

11. SOPRON. A templom- és a gyülekezeti épületek tatarozására 7126 K 
58 fillért, 'adósságtörlesztésre 4673 kor. 09 fillért, jótékonysági és közhasznú 
czélokra — az egyes emberbaráti intézeteitől nyújtott jótéteményeken kívül — 
45099 kor. 45 fillért fordított. Néhai dr. Haubner Rezső végrendelete szerint 
kisdedovoda-alapitványra 20000 korona lett a hagyatékából folyósítva. Néhai 
Szöllősy Kristóf örökösei sirfenntartásra 300 koronás alapítványt tettek. Sopron ( 
szab. kir. város közönsége a paritás alapján ez évben is 34000 kor. iskolai 
segélyt, 884 kor. értékű fautalványt és a kisdedovoda javára 1600 koronát 
szavazott meg. Egyes jóltevők egyházi czélokra 1186 koronát adományoztak. 
Az elemi iskola keretében „slöjd“-tanfolyam létesült, melyben az oktatást 
Laschober Gusztáv és Ritter János tanítók heti négy órában, minden anyagi 
kárpótlás nélkül, csupán az ügy iránti lelkesedésből végzik. Ezen tanfolyamban 
12 tanító vett részt és pedig a város különféle tantestületeinek tagjai közül.

12. SOPRONI KIR. ORSZ. FEGYINTÉZET. Az 1910. évben lelki gon
dozás alatt állott 52 ág. hitv. evang., 77 ref., összesen 129 prot. fegyencz. 
Részint végleges, részint feltételes szabadulás, illetve halálozás által 48 főnyi 
apadás állván be, 1910 végén maradt 32 ág.'hitv. evang., 49 ref., összesen 81. 
Ezeket az intézet lelkésze naponként valláserkölcsi oktatásban és a legoda- 
adóbb lelkigondozásban részesítette. Istenitisztelet minden vasárnap és ünnep
napon délelőtt és délután tartatott, 62-szer egyházi beszéddel, 57-szer könyör
géssel. Az úrvacsora minden sátoros ünnepen szolgáltatott ki, összesen 146 
egyénnek, a betegek a kórházban külön éltek az oltári szentséggel. Nagy 
figyelmet fordított a lelkész ez évben is az egyházi éneklés gyakorlására. 
Kath. ünnepeken szabad előadásokat vagy félolvasásokat tartott valamely 
erkölcsi vagy közhasznú tárgy felett és minden vasárnap délután az intézet 
könyvtárából olvasmányokat osztogatott. A könyvtár gyarapítására a dunántúli
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rabsegélyző-egylet 400 K-t adományozott, melyből a prot. könyvtárnak 100 K 
áru könyv jutott.

13. VEPERD. Egyik bérházát teljesen átalakította 5733 korona 77 fillér 
költséggel, 280 kor. adósságot törlesztett, 4416 kor. 17 fillért kölcsön vett, 
jótékony czélokra 107 kor. 32 fillért adott. A templom-alapra egyes gyülekezeti 
tagok adakgzásából befolyt 1270 korona.

ToLna-baran.ya-soin()g,yi eg.yliázrneg.ye.

1. BÁTAAPÁTI. Javította a tanitólakot 80 kor. költséggel, szerzett tan
szereket 60 kor. értékben. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 245 korona 
55 fillért. — Alsónána. Javította a tanitólakást és iskolát 476 korona 65 fillér 
költséggel. Törlesztett 639 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 10 koronát. — Zsibrik. Szerzett két harangot, oltárképet, tanszereket, 
csináltatott iskolapadokat 1826 korona 05 fillér értékben. Az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek 94 kor 66 fillért.

2. BONYHÁD. Épített melléképületeket 500 kor., javította a templomot 
és templomtornyot 2461 kor. 88 fill, összeg erejéig. Törlesztett 1200 korona 
adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 299 korona 44 fillért.

3. CS1KÓSTÖTTÖS. Javítást eszközölt 4 kor. 80 fill, erejéig. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 77 koronát. — Ág. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 11 koronát. — Gerényes. Templomot épített 36000 korona 
értékben. Szerzett csillárt, orgonát, oltárképet 4866 kor. értékben. Törlesztett 
4217 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 610 kor.-t. 
— Kaposszekcsö. Javította a tanitólakást és iskolákat 235 korona 23 fillér 
költséggel. Szerzett tanszereket és készíttetett iskolapadokat 745 kor. 25 fill, 
értékben. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 46 koronát. — Szabadi. 
Épített egy méhest 184 kor. 28 fill, költséggel. Az egyház czéljaira adakoztak 
egyesek 70 koronát. — Tarrós. Javította a tanitólakást 84 kor. 84 fill, költ
séggel, szerzett egy pénztárnoki ládát 8 korona értékben. — Tőkés. Épített 
ólat 100 kor. összeggel. Törlesztett 1250 korona adósságot. Az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek 88 koronát.

4. DUNAFÖLDVÁR. A templom tetejét újra bebádogoztatta 546 kor. 
14 fill, értékben, az egyházi épületeket javíttatta 797 korona 18 fillér erejéig, 
törlesztett 825 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
90 koronát. — Ráczalmás. Javíttatta az imaházkeritést 55 korona 56 fillér 
összegben. Egyesek adakoztak 5 kor. 20 fillért.

5. ECSÉNY. Egyházi épületeit javította 2664 kor. 70 fillér költséggel. 
Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 156 kor. 60 fillért. — Hácspclterid. 
Épített kutat s csináltatott kerítést, tatarozta a templomot 364 kor. 48 fillér 
költséggel. Törlesztett 350 kor. 10 fül. adósságot. — Polány. Épített egy uj 
istállót 800 kor. költséggel. Vásárolt téglát 6040 kor. értékben. Törlesztett 
158 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 66 koronát.
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— Somogyvámos. Az iskolaépületet tatarozta 75 kor. költséggel. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 37 koronát.

6. FELSÖNÁNA. A lelkész- és tanitólak tetőzetét javította 571 korona 
57 fillér költséggel, vásárolt fali olvasótáblákat és harangköteleket 21 korona 
25 fillér árban. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 102 koronát.

7. GYÖNK. Törlesztett 200 korona adósságot. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 48 koronát. — Miszla. Egyházi épületeit tatarozta 16 kor. 
20 fill, költséggel. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 150 koronát.

8. GYÖRKÖNY. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 379 kor. 
06 fillért.

9. HIDAS. Egyházi épületeit tatarozta 456 kor. 70 fill, költséggel. Az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 44 koronát. — Maráza. Egyházi 
épületeit tatarozta 9 kor. 20 fill, költséggel. Törlesztett 180 korona adósságot.

10. IZMÉNY. Egyházi épületeit tatarozta s a templomhoz járdát épített 
152 kor. költséggel. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 91 koronát.
— Győré. Törlesztett 2400 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 105 koronát.

11. KALAZNÓ. Javította a lelkész- és tanitólaknál a folyosókat s a 
konyhákat kiköveztette 539 kor. 15 fill, költséggel. Törlesztett 400 kor. adós
ságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 160 koronát.

12. KÁCSFALU. A templom tetejét festette, a paplakot rcnováltatta, 
a pap- és tanitólakban a szobákat festette 1300 kor. költséggel. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 245 koronát. — Bolmány. A haranglábat 
javíttatta és az iskola előcsarnokát téglával rakatta ki 400 kor. költséggel. Az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 8 kor. 40 fillért.

13. KESZÖH1DEGKUT. Épített ólakat 890 korona összeggel, tatarozta 
a tanitólakot 760 kor. összeg erejéig, szerzett a tanitólak'ba takarckttizhelyt 
66 kor. értékben. Törlesztett 200 koronát. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 390 koronát. — Bclecska. Szerzett tanszereket 90 korona értékben. 
Egyesek adakoztak 180 koronát.

14. KÉTY. Tatarozta a lelkész- és tanitólakot 268 kor. 73 fill, összeggel. 
Törlesztett 1654 kor. adósságot. Adakoztak egyesek az egyház saját czéljaira 
305 koronát. — Marga. A tanitólakot, iskolát és templomot tatarozta 577 K 
70 fillér összegben. Törlesztett 700 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 76 koronát.

15. KISMÁNYOK Javíttatta a tanító pincelejáratáf 105 kor. költséggel. 
Egyesek adakoztak 24 koronát. — Váralja. Tatarozta egyházi épületeit 71 K 
54 fillér költséggel. Szerzett tanszereket, padokat, székeket az iskola- és 
templom részére 198 kor. 91 fill, összegben. Az egyház saját czéljaira ada
koztak egyesek 82 koronát.

16. KISTORMÁS. Javíttatta az összes egyházi épületeket 1584 korona 
46 fillér költséggel, szerzett tanszereket 162 korona 66 fillér árban. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 90 koronát.
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17. KÖLESD. Törlesztett 468 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 50 koronát.

18. KÖTTSE. Egyházi épületeit tatarozta 700 kor. összegben. Az egyház 
saját ezéljaira adakoztak egyesek 13 koronát.

19. MAGYARBOLY. Törlesztett 400 korona adósságot. Az egyház saját 
saját czéljaira adakoztak egyesek 34 kor. 24 fillért. — Borjúd. Templomtetőt 
és kerítést javított 73 kor. 44 fill, költséggel. Az egyház saját czéljaira ada
koztak egyesek 26 kor. 06 fillért. — Ivándárda. Melléképületeket építtetett 
1700 korona költséggel.

20. MAJOS. Szerzett orgonát 3800 kor. árban. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 237 koronát.

21. MEKÉNYES. Javíttatta az egyházi épületeket s a templom tornyát 
újonnan befestette 582 kor. 86 fill, költséggel. Az egyház saját czéljaira ada
koztak 284 koronát. — Nagy hajmás. Javíttatta az egyházi épületeket 94 kor. 
20 fill, erejéig. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 26 koronát.

22. MUCSFA. Az iskola mellékhelyiségeit javíttatta 613 korona 17 fillér 
költséggel. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 77 korona 60 fillért.

. 23. NAGYBÁBONY. Szerzett tanszereket 135 korona 50 fillér értékben. 
Törlesztett 400 korona adósságot.

24. NAGYSZOKOLY. Javította az iskolát s tanitólakást 86 korona költ
séggel. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 48 korona 93 fillért. — 
Tamási. Törlesztett 343 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 238 kor. 54 fillért.

25. PAKS. Egyházi épületeit tatarozta 221 kor. 69 fill, költséggel.
26. PÉCS. Templomát és paplakát javíttatta 310 kor. 17 fillér erejéig. 

Adósságot törlesztett 393 korona 47 fillért. Szegény gyermekek felruházására 
gyűjtött 287 kor. 50 fillért. Szegények segélyezésére 42 koronát adott. Az 
egyház czéljaira adtak: Arnhold Nándor 200 kor., Cseh Galamb Gyula 50 K, 
egyesek 55 koronát, Schefer Henrik 2 darab háromkaru ezüst gyertyatartót, 
Taizs József egy asztalt 50 korona értékben, özv. Oroszy Frigyesné urvacsorai 
térítőt 30 kor. értékben. — Pogány. Javíttatta az iskolát és tanitólakot 159 K 
42 f. költséggel, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tanszereket adomá
nyozott 100 kor. értékben, Nádossy Kálmán a gyülekezet részére a Harang- 
szóra fizetett elő 5 példányban.

27. RÁCZKOZÁR. Szerzett egy alpacca ezüst keresztelő-kannát 56 kor. 
értékben. Törlesztett 3000 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 120 koronát. — Tófii. A tanítói lakást újra festette 144 kor. költ
séggel. Saját czéljaira egyes tagok adományoztak 20 kor. 40 fillért.

28. SÁRSZENTLÖRINCZ. — Pálja. Épületeit javította 61 kor. 29 fillér 
költséggel. Az egyház saját czéljaira egyesek adakoztak 11 koronát.

29. SÁRSZENTMIKLÓS. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 12 K-t.
30. SOMOGYDÖRÖCSKE. Egyházi épületeit tatarozta 99 kor. 86 fillér 

költséggel. Iskolai felszereléseket szerzett 245 kor. értékben. Az egyház saját
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czéljaira adakoztak egyesek 65 koronát. — Bonnya. A tanitólakás tetőzetét 
tatarozta 45 kor. költséggel. — Gaddcs. Szerzett tanszereket 150 kor. 52 fill, 
értékben. Törlesztett 550 kor. adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 73 koronát. — Somogyszill. Épületeit tatarozta 84 korona 48 fillér 
költséggel. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 66 koronát.

31. SZÁRAZD. Egyházi épületeit javíttatta 360 K költséggel. Szerzett 
tanszereket s a templomba oszlopokat alkalmazott 370 K 38 f értékben. Az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 10 K-t.

32. SZEKSZÁRD. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 2982 K
24 f-t. — Jánosmajor. Szerzett egy harmóniumot 308 K 87 K árban. — 
Kistengelicz. Szerzett egy térítőt az urvacsorai edények számára.

33. TAB. — Magyarkér. A tanitólak melléképületeit javíttatta 42 K 72 í 
értékben. — torvaj. Iskola termét meghosszabbította 1041 K 18 f költséggel. 
Szerzett iskolai felszereléseket 185 K 12 f-ért. Az egyház saját czéljaira ada
koztak egyesek 24 K-t.

34. TOLNABIKÁCS. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 31 K-t.
35. TOLNANÉMED1. Egyházi épületeit tatarozta 520 K költséggel. Tör

lesztett 200 K adósságot. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 47 K-t.
36. VARSÁD. Egyik tantermét kibővítette 438 K 84 f költséggel. A 

lelkész- és tanító lakot tataroztatta 1300 K 32 f költséggel. Tanszereket szer
zett 86 K 64 f árban. -—  Udvari. Egyházi épületeit tatarozta 263 K 54 f 
költséggel. Szerzett egy templomi csillárt 261 K 15 f árban. Az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek 363 K 57 f-t.

Vasi felső egjliázmegye=

1. ALHO. A paplakot 295 korona 97 fillér költséggel javította. Az 
összegyházközség az alhói, őribükkösdi és vasfarkasfalvai uj iskolaépületekre 
összesen 75 koronát adományozott. A templom javára 70 K folyt be. Egyes 
hívek 45 K értékű gyertyát ajándékoztak. Harmadik iskolát épített 12619 K 
30 f költséggel. Régi iskoláját javította 193 K 99 f költséggel. Stukitz Imre rk. 
10 K-t adományozott. — Öribiikkösd 7740 K 59 f költséggel második iskolát 
épített. A pinkafői árvaházra adott 16 K 26 f-t. — Vasfarkasfalva 16808 K
25 f költséggel uj iskolát toronynyal épített és két uj harangot szerzett. A 
kisebbik harangot és haranglábot Müllner János és neje Hinker Erzsébet 
ajándékozták. A másik harangra a hívek 1658 K 58 f-t gyűjtöttek, más 
községbeliek adtak e czélra 15 K-t. A helyi község az egyháznak 21 K se
gélyt adott. — Lipótfalva. Az iskola javítására 562 K-t fordított. Iskolai 
harmoniumra a hi vek gyűjtöttek 400 K-t. — Vaskomjút. Az iskolaház javítá
sára 175 K 51 f-t fordított. Ritter József Amerikából küldött az egyháznak 
40 koronát.

2. ALSÓLÖVÖ. Egyházi épületeit javította 556 K 48 f erejéig, 100 K 
adósságot törlesztett. Az orsz. gyermekszanatóriumra 10 K-t, a felsőlövöi



tanintézeteknek 10 K-t adott. Az egyházközség czéljaira adakoztak egyesek 
52 K-t, Musser Mátyás (Felsőőr) Schmidág Ede volt alsólövői lelkész sírkövére 
10 K-t adott.

3. BOROSTYÁNKŐ. A lelkészlakot 659 K 88 f költséggel javította. A 
taintói lakás javítására 303 K 46 f-t fordított. — Mencsér javításokra 106 K 
68 f-t fordított. Az egyház saját( czéljaira adakoztak egyesek 29 K 30 f-t. — 
Edeháza a tanító lakását 241 K 92 f költséggel javította. Az egyház czéljaira 
adakoztak egyesek 34 K 30 f-t.

4. FELSŐLÖVŐ. Javításokra fordított 130 K-t. A budapesti árvaháznak 
adott 12 K-t, a pinkafői árvaháznak 20 K-t. A felsőlövői tanítóképző javára 
Felsőlövőn és filiáiban befolyt összesen 590 K 10 f. Fleck Jánosné szül. 
Friedrich Henrietta a templomnak egy értékes ezüst keresztelő medenczét ado
mányozott. Özv. Lemle Jánosné szül. Friedrich Katalin boldolgult férje volt 
egyházközségi felügyelő emlékére 300 K adománnyal „diakonissza-alapot“ 
létesített, melyet a gyülekezetnek egy nevét rejtő nőtagja 30 K-val gyarapi- 
tott. Egyesek adakozásából befolyt az egyházi alapra (Werehrungsgeld) 123 K, 
a kórház-alapra 55 K, az árvák pénztárába 106 K 48 f. — Fehérpatak uj 
iskoláját (toronynyal) megépítette. A költséget a 25 év óta ön megadóztatás 
utján gyűjtött 5280 K-val, Amerikában tartózkodó hivek újabb (318 K 63 f) 
adományával' és a régi iskolaépület 3240 K eladási árával csak részben volt 
képes fedezni. — Vilid mos, Határfő, Hamvasd, Fehérpatak 72—72 K érték
ben, Máriafalva pedig 48 K értékben tanszereket szerzett be.

5. FELSŐŐR. Templomát renoválta 37268 K 47 f költséggel. A tem
plom renoválására többen 777 K-t adtak. Özv. Köhler Jánosné uj orgonát 
3700 K értékben és egy oltárferitőt 120 K értékben, Ochsenhofer János egy 
csillárt 500 K értékben, Musser Mátyás a temető nagyobbitására 400 D-öl 
földet 320 K értékben, Nergert Nándor két harangkötelet 60 K értékben 
ajándékozott.

6. KŐSZEG. A templomot, lelkészlakot és iskolaépületet javította 471 K 
90 f erejéig, tanszereket vásárolt 114 K 20 f értékben. A pinkafői árvaháznak 
17 K, az ev. tanintézeteknek szupplikáczió megváltás fejében 60 K, a pozsonyi 
diakonissza anyaháznak 300 K, a gyermekvédő ligának 24 K 93 f-t adott. 
Templomépitési alap javára adakoztak: Kőszegi takarékpénztár 100 K-t, gyűj
tés alkalmával egyesek 124 K 56 f-t, Kappel Gusztáv 10 K-t, Riegler Károly 
10 K-t, Kappel Sámuel 10 K-t. Az iskolai könyvtár számára: Kőszegi Takarék- 
pénztár 100 K-t, szegények számára karácsonykor a Kőszegi Takarékpénztár 
20 K-t adott. Templomvilágitásra többen adtak 13 K 40 f-t és 12 csomag- 
gyertyát. — Felsőlászló az iskolai felszereléseket kiegészítette 197 K 47 f ere
jéig. — Németzsidúny az iskolaépületet javította s uj tanszereket szerzett be 
188 K 70 f költséggel.

7. KUKMÉR. A templomot és paplakot javította 1186 K 50 f költséggel, 
800 K adósságot törlesztett. Az egyház czéljaira 291 K névtelen adomány 
folyt be. A gyülekezeti gyári munkásnők egy templomi csillárra gyűjtöttek
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79 K-t. A paplaképitési alapra adakoztak egyesek 11 K-t. A harangalapra egy 
névtelen 2 K-t, konfirniándusok az egyház czéljaira 42 K-t, egyesek gyertyát. 
Az iskolaépületet javította 324 K 91 f erejéig, 800 K adósságot törlesztett. 
Szentgotthárdnak gyűjtött 163 K 40 f-t, Némethigedkutnak 78 K 30 f-t — 
Felsőujlak az iskolaépületet javította 105 K 20 f költséggel és 25 K 15 f-ért 
tanszereket vásárolt, 112 K 31 f adósságot törlesztett, Szentgotthárdnak gyűj
tött 56 K 68 f-t, Némethidegkutnak 67 K 10 f-t. — Hárspatak az iskola- 
épületet javította 156 K 65 f költséggel, Szentgotthárdnak gyűjtött 41 K 20 f-t, 
Némethidegkutnak 69 K 70 f-t. — Újtelep az iskolaépületet javította 144 K 
86 f költséggel és 15 K 64 f-ért tanszereket vásárolt. Szentgotthárdnak gyűj
tött 51 K 20 f-t, Némethidegkutnak 42 K-t. — Ujkürtvélyes az iskolaépületet 
javította 243 K 22 f költséggel és 16 K 20 f-ért tanszereket vásárolt. Szent
gotthárdnak gyűjtött 106 K-t, Némethidegkutnak 61 K 50 f-t. A torony és 
harangok fentartására egyes hívek adakoztak 63 K 50 f-t.

8. NAGYSZENTMIHÁLY. Taneszközöket és könyvtári könyveket szerzett 
127 K 92 f értékben. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 29 K-t, azon
kívül az oltárra szükséges gyertyákat. Ulreich Jánosné szül. Ebenspanger 
Mária egy díszes oltárteritőt ajándékozott. — Sámfalván az egyház czéljaira 
adakoztak egyesek 26 K 64 f-t. — Velege az iskola tatarozására és a tanitó- 
lak javítására 143 K 92 f-t fordított. 115 K 78 f adósságot törlesztett.

9. NÉMETHIDEGKUT. Az iskolakert kerítését és az egyházi épületeket 
javította 593 K 40 f költséggel. Az orgona-alapra adakoztak egyesek Német- 
hidegkuton s vidékén, valamint az Amerikában élő hívek összesen 692 K 80 f-t.

10. ÓKÖRTVÉLYES. Az iskolaépületet javította 161 K 28 f költséggel 
és 202 K 52 f árban tanszereket szerzett be. Az egyház czéljaira adakoztak 
egyesek 72 K-t. — Kirúlyfalva iskolaépületét javította 84 K 92 f költséggel 
és 120 K 65 f árban tanszereket szerzett be. — Radafalva az iskolaépület 
javítására 101 K 12 f-t fordított. — Rábafiizes az iskolaépület javítására 62 K 
21 f-t fordított. — Rábakeresztar iskolaépületét 70 K 54 f erejéig javította és 
102 K 12 f-ért tanszéket szerzett be. — Patafalva javításokra 7 K 90 f-t és uj 
tanszerekre 57 K 54 f-t adott ki.

11. ŐRISZIGET. A templom, lelkészlak és iskola javítására 243 K 54 f-t 
fordított. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 121 K 20 f-t, azonkívül töb
ben gyertyát ajándékoztak. — Vasjobbágyi a tanitólakot 147 K 17 f költség
gel javította.

12. PINKAFŐ. A templomot belül renoválta s a papiakon kisebb javí
tásokat eszközöltetett 751 K 59 f költséggel, 102 K 33 f adósságot törlesztett, 
két uj templomi csillárt szerzett be 1076 K 04 f árban. A templomi csillá
rokra adott a nőegylet 535 K 39 f-t, özv. Putsch Sándorné szül. Manninger 
Amália 100 K-t, Friedrich G. Adolf felügyelő egy nagy szőnyeget ajándéko
zott az oltártérre, Supper Adél és Supper Anna oltár- és szószékteritőt aján
dékoztak. Az iskolaházat 292 K 71 f költséggel javította, 1099 K 38 f adós
ságot törlesztett. — Rödöny 300 K adósságot törlesztett. — Ujrétfalu 998 K



47
69 f adósságot törlesztett. — Szépur fiókgyülekezet a harangláb helyreállí
tására összesen 111 K 48 f segélyt kapott.

Az árvaház 1910. évi bevétele volt 4737 K 26 f. Ebből az összegből 
2152 K 88 f önkénytes adomány. Özv. Toperczer Emilia Pozsonyból néhai 
férje Toperczer Károly volt felsővasi egyházmegyei felügyelő emlékére az 
árvaház javára 500 K alapítványt tett, özv. Lemle Jánosné szül. Friedrich 
Katalin, Felsőlövőről néh. férje Lemle János emlékére szintén az árvaház 
javára 100 K alapítványt létesített. A községi hitelpénztár és takarékpénztár 
100— 100 K, Pohl Sándor és Amália (Szombathely) 100 K, az egyházkerületi 
gyám intézet 200 K-t adományozott.

Az árvaháznak 1910. év végével 4364 K 02 f készpénz vagyona volt. 
Az árvaszülői tisztet ez idén is Musser János és neje szül. Ringhofer Karolina 
töltötték be. Az árvaházban el volt helyezve 10 árva 12 hónapon, 1 árva 
11 hónapon, 2 árva 10 hónapon, 2 árva 4 hónapon, 2 árva 2 hónapon, 1 
árva 1 hónapon át. Egy árvának teljes ellátása havonként 14 koronába került. 
A pinkafői és vidéki hívek terményekkel s ingyen munkával szolgáltak a 
nemes ügynek.

A diakonissza-egyletnél 1910. évben özv. Toperczer Emilia Pozsonyból 
néh. férje Toperczer Károly volt felsővasi egyházmegyei felügyelő emlékére 
500 K alapítványt létesített. Vasvármegye ovoda-alapjából az egylet 300 K-t 
kapott. Az egyházmegyei gyámintézet 20 K-t; az ókörtvélyesi helyi gyáminté- 
zet 10 K-t, egyes gyülekezeti tagok 117 K 40 f-t adományoztak. Az egylet 
vagyona 1910. év végén 8650 K 83 fillér.

A pinkafői nőegylet szegények segélyezésére 356 K 21 f-t, jótékonysági 
czélokra 576 K 19 f-t fordított. Összes vagyona 1910. év végén 1848 K 97 f. 
Egy nevét rejtő jóltevő ez évben is 80 K-t adott szegények közti kiosztásra.

13. ROHONCZ. A lelkészlakot és iskolát javította 681 K 06 f erejéig, 
3486 K 37 f adósságot törlesztett. A pinkafői és torzsai árvaháznak 18 K 
50 f-t adott. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 275 K 61 f-t, azon
kívül adott Wallner János és neje az ovoda-alapra 20 K-t, szegényeknek 
30 K-t, Pranger Adolf (Wien) ovoda-alapra 50 K-t, egyházi- és iskolai ezé1 
lokra 50 K-t, Rószner Sándor (Szeged) ovoda-alapra 30 K-t, néln Henberger 
Józsefné egyházi czélokra 100 K, Pranger József (Wien) szegény iskolások 
részére 40 K-t, Kuch Irma (Salzburg) szegény iskolások részére 8 K 61 f-t, 
Balikó Lajos (Kőszeg) egyházi czélokra 30 K-t. — Vúros/ioddsz az iskolát 
javíttatta 114 K 86 f erejéig. Az iskolai karácsonyfára 38 K 50 f-t gyűjtött.

! 14. SZENTQOTTHÁRD. 62 K 82 f árban oltárteritőt és 32 K árban
hiv. szekrényt szerzett. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 
477 K 88 f-t, özv. Desits Gyuláné kötelezvényt adott, hogy az építendő templom 
orgonaköltségeit fedezi ; továbbá 1910 augusztus 1-től visszamenőleg lemon
dott a 10000 K után fizetendő kamatokról. Klein Ferencz az úrvacsorához 
szükséges bort, Lutliár Lajos az oltári gyertyákat szolgáltatta egész éven át 
ingyen. A lelkészné tiszteletére a presbitérium villamvilágitást vezettetett be a
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parochiába. — Alsórönök 50 K költséggel uj kertkeritést csinált és 36 K-ért 
tanszereket vásárolt. A pol. községtől 24 K-t kapott.

15. VÁGOD. A templom és lelkészlak körül kisebb javításokat eszkö
zöltetett 126 K 60 f erejéig. A lelkészlakba 300 K értékben takaréktüzhelyet 
szerzett. Az anyagyülekezet iskolaépületet és a tanitólakást renoválta 50 K 
erejéig. A pol. községtől 82 K-t kapott. — Gyöngyösfő 27 K 10 f erejéig az 
iskolaépületet javította, 19 K 20 f-ért iskolai felszerelést vásárolt. A pol. 
községtől segélyt kapott 133 K 01 f-t.

16. VÁROSSZALÓNAK. A lelkészlakot javította 180 K erejéig. Boldo
gult Haubner Rezső dr. szegény gyermekek ruházatára és tanszerekre 1000 K-t 
hagyományozott. Özv. Posch Sámuelné (Pinkamindszent) 180 K értékű oltár- 
teritőt adott s ezen kiviil oltár- és csillárgyertyákat. A „Religionsfond“ tőkéje 
538 K-val gyarapodott. A közös „Kirchenfond“ -hoz egyesek 74 K adomány
nyal járultak. A nőegylet tőkéje 124 K-val növekedett; az egylet czéljaira 
82 K önkénytes adománynyal folyt be. Az iskolai és népkönyvtár tőkéje 26 K 
67 f-rel gyarapodott. — Drumoly toronyórát vásárolt 936 K 54 f árban. — 
Góborfalva tanitólakot és tantermet épített. Az egyház saját czéljaira adakoz
tak egyesek 145 K-t, a pol. község 208 K-t.

17. VASDOBRA. A lelkészlak és iskola javítására 167 K 66 f-t fordított, 
301 K 53 f-ért tanszereket vásárolt. Az egyház czéljaira adakoztak 17 K-t és 
gyertyát. — Liba javításokra 41. K 74 f-t, tanszerek beszerzésére 171 K 74 f-t 
fordított.Az esperesi hivatalnál részben bejelentett, részben beérkezett és általa illetékes helyre eljuttatott missziói adományok jegyzéke.
A) A bázeli misszió-társulat javára: Kukmér 10’— K,

Alhó 3-30 K, Vasdobra 40-10 K, Felsőlövő 100*— K 153'40 K

B) A brémai (északnémetországi) misszió-társulat javára :
Felsőlövő........................................................................  45’— „

C) A lipcsei misszió-társulat javára :
Rohoncz 13-84 K, Őrisziget 1 "62 K, Ókörtvélyes 14 91 K,
Némethidégkut 4* 16 K, Felsőlövő 40-— K, Kukmér
6 - -  K ........................................................................ 80-53 „

Bejelentett adom ányok:
Kőszegről: offertóriumok (17"66 -j- 9*80) 27-46 K, 
diakonissza gyűjtése 10" 10 K, Schiefer F. k. a. 4-50 K 42"06 K
P in k a fő rő l................................................................. 150 31 „ 192-37 „

A missziói adományok összege: 471'30 K



V a s i  I c ö z é p  e g y h á z m e g y e .

1. ALSÓMARÁCZ. Egyes hívek (nagyrészt Amerikából) adományai 278 K. 
Dr. Sömen Lajos és neje adománya 100 K. Muraszombati Takarékpénztár 
adománya 50 K. A nőegylet az építendő templomra gyűjtött 2577-50 K-t.

2. BATTYÁND. Adósságot törlesztett 15979‘43 K-t. Kölcsönvett 10000 K-t. 
Egyes hívek adománya 368 K. Amerikában levő hívek küldeménye 200 K. A 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank adománya 50 K. Ratkol Tivadar bel- 
missiói czélra 40 K-t adott. Muraszombat és vidéke tanuló ifjúsága 37'74 K-t 
gyűjtött. Berglesz Ilona oltárteritőre 32 K-t adott. A gyülekezet iskolai föl
szerelésekre 215-16 K-t fordított.

3. BODÓHEGY. Gróf Széchenyi Tivadarné ez évben is adott téli ruhát 
a gyülekezet szegényeinek. A gyülekezet bádoggal fedette tornyát 1775'60 K 
költséggel. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 852 K-t. A gyülekezet 
adósságtörlesztésre fordított 400 K-t. Keresztelő-edényt szerzett 140 K értékben. 
Iskolai fölszerelésekre fordított 135 23 K-t. A bodóhegyi hitelszövetkezet iskolai 
czélokra adott 45-49 K-t. — Felsöcsalogány. Az istenitiszteleti alapra az isteni
tiszteletek alkalmával befolyt 219 42 K perselypénz. Ugyanezen czélra egyesek 
az aranykönyvbe bejegyeztek 79 35 K adományt. Az istenitisztelet-alap ekép 
788-91 K-ra emelkedett. Épületein javított 28'46 K költséggel. — Siiriiház. 
Iskolai épületét 131'13 K költséggel javíttatta. Iskolai fölszerelésre 109"52 K-t 
fordított. Kölcsönvett 80 K-t. A sürüházi hitelszövetkezettől 26 K-t kapott.

4. DOMONKOSFA. Épületeit javította 250 K költséggel. Egyes hívek 
adománya 76 K. Pörs János a templomra 50 K-t adott.

5. KÖRMEND. Épületein javított 1449-16 K költséggel. 400 K adóssá
got törlesztett. 151-81 K-án tanszereket szerzett. Egyesek az iskolára adtak 
30 K-t, a gyülekezet szükségleteire 264 K-t. — Hegyháthoclász tanszereket 
vásárolt 100-50 K összegen. — Szarvaskend javításokat eszközölt épületein 
81 K költséggel. — Vasnödasd 94 K-ért tanszereket vett.

6. MESZLEN. Tatarozásokra fordított 214 K-át. Egyesek adományaiból 
20 K gyűlt össze a gyülekezet szükségleteire. — Acsdd. Tatarozásokra fordí
tott 60 K-t.

7. MURASZOMBAT. Templomot épített 86543 K költséggel. Özv. Szepessy 
Sándorné bellatinczi lakos a templomra 1000 K-t, az iskolára 500 K-t hagyott. 
A Muraszombati Takarékpénztár a templomra 100 K-t, a nőegyletnek 30 K-t, 
a Mezőgazdasági Bank adott a templomra 50 K-t, az iskolára 20 K-t. A Dél
vasmegyei Takarékpénztár a templomra 60 K-t, Kühár Ferencz a templomra 
250 K-t, dr. Sömen Lajos a templomra 100 K-t, az iskolára 50 K-t adott, 
neje oltárteritőt, dr. Cziffrák Jánosné oltárteritőt, Kacsó Ferenczné oltárteritőt, 
Kováts Istvánná oltárszőnyeget, Miholics lstvánné csillárt, a gyülekezeti nő-

Evang. püspöki jelentés, 1911. 4
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egylet 8700 K-ért uj orgonát, 1200 K-ért egy harangott vett. Harangokra a 
hívek gyűjtöttek 1056 K-t, a templomra 4537 K-t. Amerikában élő hívek a 
templomra küldöttek 1000 K-t. A vendvidéki magyarositó egylet adott 25 
énekeskönyvet a templomba, iskolásgyermekeknek 20 imakönyvet.

8. NEMESCSOÓ. Épületeit 469'32 K költséggel tataroztatta, egyes hívek 
adakozása 249 K-nyi összegre rúg. — Doroszló-Czák. Épületeit tataroztatta 
5323 K költséggel.

9. NEMESKOLTA. Egyesek adakozása 23 40 K-ra rúg. Az ifjúság har- 
móniumra 155'20 K-t gyűjtött, a gyülekezet tatarozásokra 496-85 K-t fordított. 
— Szenttamás-Molnári. Tatarozásokra 37-68 K-t fordított.

10. ÖRIHODOS. Épületeit tatarozta 47-24 K költséggel, a gyülekezet 
szükségleteire egyesek 65 K-t adtak.

11. ÖRIMAGYARÓSD. Épületeit javíttatta 453 K költséggel, egyes hívek 
160 K összeget adtak a gyülekezet javára.

12. PÉTERHEGY. Kegyes adakozásokból — főkép Amerikában élő hit- 
sorsosaink küldeményéből — 1485 K folyt be a gyülekezet pénztárába. Az 
aranykünyvben 400 K folyt be. A gyülekezet épületein javításokat eszközölt 
816'34 K költséggel.

13. RÉPCZELAK és CSÁNIG. Takács Sándor öröktőkéül 500 K-t adott 
az egyesült gyülekezetnek, Csánignak is 500 K-t. Az egyesült gyülekezet épü
letein 221'97 K összeggel javításokat eszközöltetett. Répczelak a tanítói lakás
ban egy szobát készíttetett és kutat 512-54 K költséggel. Csánig épületein 
javításokat eszközölt 138-30 K kiadással. Sándor Endre és neje 10 K-át, a 
községi elöljáróság 5 K-t adott a gyülekezetnek.

14. SÁRVÁR. Egyesek adakoztak 1862 K-át. A gyülekezet adósságából 
törlesztett 1389 K-át. Épületein 591 96 K költséggel javításokat eszközölt. — 
Rábabogyoszló—Felsőpaty 40 K-t fordított tanszerekre.

15. SZOMBATHELY. Épületeit javíttatta 568-97 K költséggel, az egyház 
czéljaira egyesek 64 K összeggel járultak.

16. TÓTKERESZTUR. Két kisebb harangját két nagyobb haranggal cse
rélte föl 513909 K ráfizetéssel. Épületeit 43008 K költséggel javíttatta. A 
hívek toronyórára 1150 30 K-t, a gyülekezet egyéb czéljaira 651 K-t adtak. 
Tanszerekre fordított a gyülekezet 143-04 K-t.

17. URAIUJFALU. Gazdasági épületet emelt 4443 94 K-ért, javításokat 
eszközölt épületein 561-59 K, tanszereket szerzett 137-90 K költséggel. Ajkay 
Elemérné oltár-, szószék-, kehely-takarót ajándékozott, Okolicsányi Dénes 
(r. kath.) jutalomkönyveket osztott ki a tanulók között. — Ivánegerszeg. Tan
szerekre 58-40 K-t adott ki. — Terestyénfa—Jakfa. Gazdasági épületet emelt 
a tanitólaknál 1440 K költséggel. — Zséiien. A fiók-gyülekezet javára ada
koztak : Hideg Istvánná 50 K-t, Jós István 20 K-t.
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Veszprémi eg.yliázmegje.

1. AJKA. Filiájában Csékuton az egyház czéljaira többen 12 koronát 
adakoztak. — Pusztamiskén egyesek adakoztak 939 korona 50 fillért.

2. BAKONYTAMÁSI. Két konfirmándus növendék ajándéka 8 korona. 
Egyesek adománya összesen 31 kor. 50 fill.

3. BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Lelkészlak építésére és iskola átalakítására 
adakoztak: Magyar Géza 100 kor., Zirczvidéki Hitelszövetkezet 5 kor., öri- 
hodosi ev. egyház 35 kor., várpalotai ev. egyház 30 kor., vasi felső chmegyei 
gyámintézet adománya 30 kor., pozsonyi ev. egyház 30 kor., varsányi evang. 
egyház 22 kor. 76 fill., soproni helyi gyámintézet 20 korona, Szabó Jenőné 
gyűjtése 17 kor., sikátori ev. egyház 13 kor. 80 fill.; komáromi ev. egyház 
12 kor. 21 fill., tótpelsüczi egyház 11 kor., modori ev. egyház 7 kor., mateoczi 
ev. egyház, vágkohányi ev. egyház 5—5 kor. Több egyházközség és egyesek 
adománya összesen 586 kor. 06 fill. Orgona-alapra N. N. 2 kor.

4. BAKONYCSERNYE. Nochta György atyja emlékére 50 kor., zirczi 
hitelszövetkezet 20 kor. Többen egyházi czélra 44 koronát adományoztak.

5. DABRONY. Egy névtelen a templomba csillárt vett. Tóth M. János 
és Gőgös Dénes, Sándor 2 drb. ezüst gyertyatartót. A gyülekezet nőtagjai 
oltárteritőt vettek 160 kor. értékben, összesen 170 korona. — Nemesszalúk. 
Többen gyertyát vettek.

6. GECSE. Többen Isten dicsőségére összesen 203 K-t adományoztak.
7. HÁNTA. Templomalapra adtak egyesek összesen 119 koronát. Az 

iskolának a gesztesi járási takarékpénztár 40 koronát, a kisbéri takarékpénztár 
30 koronát adott.

8. HOMOKBÖDÖGE. Többek adománya egyházi czélra 71 korona. — 
Nagygyimót. Szente János, Szente József és ifjú Szente János 200 koronát, 
Kovácsics Lajos és Szente Karolina 20 kor., Kecskés Kálmán és Szalai József 
gyűjtése (Amerika) 155 kor. 13 fill. Többen egyházi czélra 25 koronát ado
mányoztak és a csillárba gyertyákat. — Tapolczafö. Toronyalapra egyesek 
313 kor. 80 fill., Honiokbödögén egyesek ugyanazon czélra 130 kor. 90 fill., 
gróf Eszterházy Pál 150 kor., összesen 594 kor. 70 fill.

9. KERTA. Az iskolára adakoztak: kispiriti hívek 100 kor., a felavatási 
ünnepélyeken résztvevők összesen 213 kor. 22 fill., Töpler Károly gyülekezeti 
felügyelő 170 kor. értékben faanyagot adott, Fehér Gizella (Pórládony) 100 K-t 
a Horváth Béla-alapitvány illetékének lefizetésére, Töpler Károly gyülekezeti 
felügyelő harang-alapra 60 koronát, templomi szentedényekre gyűjtött Kerta 
54 kor. 74 fillért, Karakószörcsök 50 kor. 20 fill., Kiskamond 54 kor., Kis- 
és Nagypirit 25 kor. 74 fill., kertai nőegylet 30 kor., karakószörcsöki nőegylet 
30 kor. — Karakószörcsök. Tanszerekre a nőegylet 82 kor. 82 fillért adott. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 80 K értékű tanszert adományozott.

4*



10. LAJOSKOMÁROM. A szülők gyermekeik és unokáik konfirmácziói 
emlékére adakoztak. Lajoskomáromi nők gyűjtöttek uj csillárra 263 koronát, 
Schád Boldizsár és neje Oppel Eszter és Oppel Imre budapesti főgimnáziumi 
tanár, az oltárkép festője, egy oltárképet 600 kor. értékben, Szakács György 
és Márton elhunyt szülőik emlékére a templom előtti főlépcső árának fedezésére 
50 kor., Szigethy Mihályné Reizinger Éva Budapestről egy díszes német oltári 
bibliát 10 kor. értékben, orgona-alapra egyesek 40 K-t adtak. Többen egyházi 
czélra összesen 154 K-t adományoztak. Bélák János egyházközségi felügyelő 
kinyomatta Hofbauer Pál esperes templomavatási beszédét 400 példányban 
50 kor. értékben a hívek között leendő szétosztás végett.

11. MAGYARSZOMBATHELY. Többen egyházi czélra, Istendicsőségére 
217 koronát adományoztak. — Ászár. Egyház czéljaira adakoztak egyesek 
20 koronát. — Bcikonybánk. Amerikából küldtek 14 koronát.

12. MARCZALGERGELY1. Önkéntes adományok a marczalgergelyi közös 
templom újjáépítéséhez : Emresz Károly felügyelő 5000 kor., Mohácsy Lajos 
lelkész és neje 500 kor., Boda Antal 2000 kor., Kiss Mihály és családja 1000 K, 
özv. Kiss Józsefné és családja 1000 kor., Boda Károly 200 kor., Sőth Dániel 
és családja 300 kor., Kiss Sándor 1200 kor., Barcza Dezső 100 kor., 
dr. Kiss Pál 100 kor., Kiss Dániel és neje 300 kor., Kiss Sámuel 500 kor., 
Kiss Borbála, Imre és Zsuzsika 200 kor., Boda László és családja 600 kor., 
Dömölki Sándor 100 kor., Boda József és családja 2000 kor., Kiss Imre és 
családja 200 kor., Prikkel János és neje 300 kor., Tóth Károly 500 kor., 
Nagy Dániel és családja 160 kor., Illés Gábor 100 kor., Sőth István és neje 
60 kor., Illés Samu 60 kor., Illés Lajos 60 kor., Illés József 50 kor., Illés 
Dániel 50 kor., Illés Zsigmond 50 kor., Illés Károly 30 kor., Vermes Dániel 
50 kor., Kerecsényi János 30 kor., Schlosszer István és neje 30 kor., ifj. Kiss 
Károly és Fánika 25—25 kor., Bokányi B., Léránt S., Döbrönte L, Biró F., 
ifjú Nagy L, Döbröntei Gábor, Molnár S., Varga P., Németh L, Orbán J., 
Molnár J., Kiss G., Kovács L, Illés P., Mészáros Zsófi, Biró L, Orbán J., 
Takács S., Kis S., Szabó László, János, Léránt Jánosné, Léránt Róza, Csöngei L, 
Németh J., Józsa J., Kovács L, Orbán L, Orbán Gy., dr. Pályi Ede, Márkus M. 
és Ferenczy A. 20—20 kor., Boda Antalné 50 kor., Molnár I. 30 kor., ifj. 
Kiss M. 40 kor., Józsa S. és családja 80 kor., Nagy J., Ragács J., Joó D., 
Bakonyi M., Döbrönte E., Sülé J., Kis I., Kis L., Orbán Istvánné, Léki K., 
Nyárs Józsefné, Szabó L, Léránt F., öreg Kosa J.., Bokodi Juli, Takács E., 
Németh L, Kiss István, Orbán Lidi, Sőth Karolin, Orbán Róza 10— 10 kor., 
Illés Lajos és neje 50 kor., Illés Lajos és Fáni 8 kor., Farkas I. 30 kor., 
Sülé F., Sülé L, Orbán S. 15— 15 kor., Berki S. 16 kor., Sülé I., Léránt Juli
12— 12 koronát. És még számosán 2—8 koronáig terjedő kisebb adományokkal, 
úgy hogy három családot kivéve, az egész község vallásfelekezeti különbség 
nélkül adakozott.

Szergényböl: Kiss Ferencz és családja 500 kor., Kovács János és családja 
500 kor., Sipkovits József és neje 600 kor., Kovács I. szabó, Szecsődi J. és
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neje, László J. és családja, T. Molnár S. és családja, T. Molnár I. és neje, 
Pályi I. és neje, Szabó I. és családja, Stubán I. és neje, id. László S. 
100— 100 K, Cs. Molnár János és családja, Bokányi S. és neje 120— 120 K, 
Szabó I. 80 kor., László S. és családja 70 kor., Molnár J. 80 kor., Koncz J. 
és családja, László G. és családja, Somogyi István 60—60 kor., id. Kovács 
F. és cs. László J. és neje, Szédelyi P., Szédelyi F., Molnár 1., Bodor S., 
Tompa P., Szabó L, Buzás J. Kovács I., Molnár L, Kovács A., László D., 
Lampért F., Bodor S., Kosa S. 50—50 kor., Nagy L, László B., Nagy F., 
Szabó Gy., Molnár P., Léránt J., Szakács J., Sülé J., Somogyi P., özv. 
Sipkovits I.-né, Piri S., Szecsődi S., Molnár J., Verasztó I., Antal J. 40—40 K, 
Molnár J. 35 kor., Bodor Andrásné fiai, Szabó B., Szecsődi Istvánná fiai, 
Németh Istvánná, Piri J., özv. Szabó D.-né, Gerencsér S., Buzás J., Buzás S., 
Poor J., Szabó A. Imre, Kosa L., Szecsődi S., Németh I., Szabó S., Buzás P., 
Koncz F., Kovács F., f. Németh I. 30—30 koronát. Ezen kivtil négy család 
kivételével igen sokan 2— 15 koronáig terjedő önkéntes adományokkal járultak 
hozzá a közös templom felépítéséhez.

Kiilsövathról : Németh I. és családja 500 kor., Kovács F. alsó 150 kor., 
Szalay J. 100 kor., f. Kovács F. 120 kor., Nagy J. 50 kor., Pap F. 50 kor., 
Kovács M. 80 kor., Tompa F., Szabó J., Hajba I., Nagy K. 20—20 koronát, 
Giczy J. 30 kor., Bodor S. 30 K, Horváth L, Molnár J., Nagy L., Horváth I., 
Nagy J., Balogh M. 10— 10 kor., Nagy I. 15 koronát. Ezen kiviil két család 
kivételével, minden egyháztag 2— 10 koronáig terjedő önkéntes adománynyal 
járult hozzá a gergelyi közös templom építési költségeihez.

Összesen 25668 korona.
12. ÖSKÜ. Több gyülekezeti legény, leány és asszony csillárra, oltár- 

teritőre, 2 drb. faligyertyatartóra összesen 126 kor. 30 fillért adtak.
14. PÁPA. Perlaky Géza alapítványa 200 kor., Gömbös Elek alapítványa 

100 kor., Borsos Endréné alapítványa 50 kor., özv. Matus György né alapít
ványa 100 kor., Gyurátz Ferenczné Matus Karolina alapítványa 300 korona, 
Pápai Takarékpénztár 100 kor., Pápa városi és vidéki takarékpénztár 50 kor., 
dr. Hoffncr Sándor diakonissza-alapra 10 kor., Bakó Sándor ugyanarra 2 K, 
összesen 912 korona.

15. SIKÁTOR. Gombás Imre és neje Sütő Karolina elhalt leányuk emlé
kére Amerikából 30 kor., egyházi czélra többen 15 kor., oltárteritőre többen 
50 kor., Isten dicsőségére többen 15 K-t, összesen 95 K-t adtak. — Veszprém- 
varsány. Többen az egyház czéljaira összesen 98 korona 60 fillért adakoztak.

16. SOMLÓSZÖLLÖS. Oltárra adakoztak többeken 49 koronát. Rónai 
Kálmán és neje Molnár Karolina Losonczról 12 drb aranyozott üvegtányért 
a csillárokra és 12 drb. csillárgyertyát, Badics Fehér Józsefné 4 drb oltár- 
gyertyát, Baranyai Jánosné Takács Juliánná kékbársony oltár-, szószék- és 
kehelyteritőt 100 kor. értékben adtak. Toronyóra-alaphoz egyesek 52 K-t ado
mányoztak, igy a toronyóra-alap 523 kor. 40 fill., összes adakozás 201 K. — 
Somlóvccse. Ifj. Palsevics Imre amerikai lakos 10 K-t adott az egyház czéljaira.



54

17. SÚR. Többen adományoztak az egyház czéljaira 377 kor. 70 fillért.
18. TÉS. Vcssey József gyűl. felügyelő 20 kor., Foncière pesti biztosító

intézet ajándéka 14 kor. 22 fill.
19. VANYOLA. Máday Izidorné Nagy Linda alapítványt tett 500 koronát, 

istenházára adtak egyesek 29 koronát, uj orgona-alapra 44 koronát, nőegyletre 
77 kor. 30 fillért, összesen 650 kor. 30 fillért. — Csőt. Az egyháztagok ösz- 
szesen adományoztak orgonára 568 kor. 12 fillért. Kovács Lajos Amerikában 
gyűjtött 63 koronát, nőegyletre adtak 31 koronát, összesen 662 kor. 12 fillért.

20. VÁRPALOTA. Orgona-alapra adtak többen 172 koronát. Id. Mórocz 
Lajosné szegények részére 50 K-t. — Fehérvárcsurgó. Gróf Károlyi József 
a gyülekezeti fundust drótkerítéssel kerittette be mintegy 500 kor. értékben. 
Többen Isten dicsőségére adtak 39 kor. 90 fillért.

21. VESZPRÉM. Toronyra adakoztak többen 738 kor. 98 fillért. A nő- 
egylet az oltár elejét és a templom közepét szőnyeggel díszítette fel 157 kor. 
költséggel. Stubenvoll Ferenczné, a nőegylct elnöknője az oltárt fehér selyem
bársony oltár- és szószékteritövel díszítette fel. Összes adakozás 895 kor. 98 fill.

22. ZALAGALSA. Ncmeshanyon néhai Németh Mihályné után Egyed 
Béla 200 kor., Németh Gyula gondnok orgonára 200 kor., Tóth Sándor 
oltárra 2 korona. — Rigács. Németh Kálmán tanító a tanitólakás javítására 
30 kor., Péter Imre és neje Bordács Zsuzsánna alapítványa gyarapítására 
20 kor., özv. Pugrándi Istvánná (Ncmcskeresztur) templom-alapra 10 kor., 
összesen 60 kor.

A veszprémi cv. egyházmegyei gyülekezetek az 1910. évben adakoztak 
összesen 39050 kor. 89 fillért a gyertyák s felszerelések nélkül, melyeknek 
értéke nincs kitüntetve.

Zalai eg.yliázmegye.

1. ALSÓDÖRGICSE. Lelkészlaknál konyhát, folyosót czementeztette 160 
K költséggel. Jótékony czélra adott 2 70 K-t. Egyesek egyházi és iskolai ezé- 
lokra összesen 18 K-t ajándékoztak. — Felsödürgicsé. Szőlőföldet adott el 
1220 K-ért. Jótékony czélokra adakozott 5-60 K-t. — Kisdörgicse. A tanitólak 
melléképületeit 199'84 K költséggel befedte. A tanítólakba 72 K-ért kályhát 
vett. Egyesek egyházi czélokra 4 K-t áldoztak. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 46'30 K értékű iskolai tanszereket ajándékozott. — A kali. Jótékony 
czélokra adott 622 K-t. — Vászoly. Jótékony czélokra ajándékozott 2 K-t.

2. KAPOLCS. Egyházi épületeit javította 208‘50 K költséggel. Magtár
árpát adott el 87‘55 K-ért. Jótékony czélokra ajándékozott 30 82 K-t. Harma
dik harang beszerzési költségeire egyesek 128 K-t ajándékoztak. Egyéb egy
házi czélokra 38 K-t adott. Lájpczig János eszéki ev. egyházi felügyelő a nő- 
egyletnek 10 K-t küldött. — Taliándörögd. Tanitólaknál, gyülekezeti magtár- 
épületnél, templomnál 164'82 K kiadással javításokat eszközölt. Gabonát adott 
el 28664 K-ért. Jótékony czélokra adott 17 99 K-t. Egyesek egyházi czélra
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31 K-át ajándékoztak. — Eöcs. Tanitólaknál kertbástyákat, iskolásgyermekek
nek illemhelyeket készíttetett 217 87 K költséggel. Egyéb épületeit javította 
182-52 K költséggel. Jótékony czélokra áldozott 6 K-át. Egyesek egyházi czé- 
lokra 10 K-t ajándékoztak. — Nemesvigánt. Magtárrozsot és árpát adott el 
299 K-ért. Jótékony czélokra adott 21 '50 K-t.

3. KÖVÁGÓÖRS. Vendéglőjéhez uj jégverem készítésére 191 K-t fordí
tott. Lelkészlak előtti kerthez vasrácsozatot készittetett 192 K-ért. Egyházi 
épületei javítására 719 70 K fordított. Iskolájába két szekrényt s tanszereket 
vett 374-21 K-ért. Eladott: vadvesszőt 110 K-ért, bort 4009-96 K-ért, tűzifát 
129-90 K-ért, borseprőt 10974 K-ért. Jótékony czélokra adakozott 35 K-t. 
Egyházi czélokra 5 K értékű adakozás történt. — Szepezd. Jótékony czélokra 
adott 2 K-t. — Keszthely. Bérházát javíttatta 155 40 K-ért. Vett templomtelket 
és egy bérházat 12000 K-ért. Eladta régi telkét 10000 K-ért. Jótékony czélokra 
adott 24 K-át.

4. MENCSHELY. Tanitólaknál félszert épített 152-45 K-ért. Egyházi épü
leteit javította 259-50 K költséggel. Adósság czimén 120 K-t törlesztett. Bort 
és magtári gabonát adott el 1814-39 K-ért. Jótékonyczélokra adott 39 89 K-t. 
Egyesek egyházi czélra 44 K-át ajándékoztak.

5. NAGYVÁZSONY. A lelkészlak melléképületeit javította 1100 K költ
séggel. Kölcsönvett 533 K-t. Törlesztett 400 K adósságot. Jótékony czélokra 
áldozott 47-28 K-át. Egyesek egyházi czélokra 17 20 K-át ajándékoztak. — 
Neniesleányfalu. Tanitólaknál gazdasági épületet emelt 1000 K költséggel. 
Jótékony czélokra adott 13 K-át. Harangátöntési czélra egyesek adakoztak 
62 40 K-át. Egyéb egyházi czélra 18 K-át adtak.

6. SZENTANTALFA. Egyházi épületein 190 K erejéig javítást eszközölt. 
Szülőföldet vett 800 K-ért. Kölcsönvett 600 K-át. 2114-56 K-ért bort adott el. 
Jótékony czélokra adott 35 95 K-át. Egyesek jótékony egyházi czélra ajándékoz
tak 8 K-át. — Zánkci. Borát eladta 252 L46 K-ért. Jótékony czélokra áldozott
13-20 K-át.

Egyházkerületünk köréből a kiilmisszió támogatására a magyarhoni 
ág. hitv. ev. misszió-egyesület pénztárába a következő összegek folytak be : 
Alapitódijak czimén 485 kor. Rendes- és pártoló-tagdíjak czimén 107 korona. 
Offertorium 284 korona 66 fillér. Gyűjtések 51 korona 22 fillér. Adományok 
czimén 157 korona 58 fillér. Összesen 1085 korona 46 fillér. Ezen nemesczélu 
intézmény pártolását továbbra is melegen ajánlom a hívek becses figyelmébe.

3 3 .  A Zsedényi-alapitvány kamatait az egyházmegyék figyelembevéte
lével ez évre a következő tanítóknak utalványoztam : a győri egyházmegyéből 
Borsody János győri, a kemenesaljai egyházmegyéből Wéber Gyula vönöczki, 
a somogyi egyházmegyéből Záborszky Kálmán porrogszentkirályi, a soproni 
alsó egyházmegyéből Czirák György potyondi, a soproni felső egyházmegyéből 
Thiering Samu soproni, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Tiefbrunner
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Ernő tékesi, a vasi felső egyházmegyéből Ziermann Mihály őribükkösdi, 
a vasi közép egyházmegyéből Horváth József meszleni, a veszprémi egyház
megyéből Szekér József magyarszombathelyi, a zalai egyházmegyéből Benkő 
Béla öcsi tanítóknak.

3 4 .  Az egyházi tisztviselők körében történt változásokról az esperesi 
jelentések a következőkben számolnak be:

Győri egyházmegye : Győrött dr. Fischer Sándor elhalálozása folytán 
felügyelőül dr. Fischer Gyula választatott meg, a másodfelügyelői hivatalról 
lemondott Latesz Jakab helyébe pedig Huber Dániel. Bőnyön Mayer 
Oszkár felügyelő hivataláról lemondott. Kisbaboton az elhunyt lelkész Iliász 
László helyébe annak fia, Ihász László választatott lelkészszé. Bezin II. tanítói 
állás szerveztetvén, Faragó Béla okleveles tanítóval töltetett be. Tétről Müller 
Róbert tanító eltávozván, helyébe IV. tanítónak Imre József okleveles tanító 
választatott. Zongor Béla helyébe Győrbe hitoktatóul Mészáros István, majd 
Kovácsics Géza hivatott meg.

Kemenesaljái egyházmegye : Kemeneshőgyészen az elhunyt Nagy Lajos 
lelkész helyébe megválasztatott Mészáros István győri hitoktató-segédlelkész. 
Fábián Imre czelldömölki káplán hasonló minőségben Pápára hivatott. Erdélyi 
István kisköcski tanító nyugalomba vonult, helyébe Joó István választatott 
meg Szelídről. Nagy Kálmán vönöczki tanító Nagygerezsdre, Ormosi Alfréd 
kemeneshőgyészi tanító Tésre választatott meg.

Somogyi egyházmegye : Kirchknopf János helyébe Szepetneken megválasz
tatott lelkészül Seregély István, Dobrovoljac Milko Hrasztováczról Pozsegába kül
detett, helyére megválasztatott rendes lelkésznek Plivelits Fíilöp, Gyékényesre 
Klenner Adolf káplán helyére Molnár Gyula somlószőllősi káplán rendeltetett.

Soproni alsó egyházmegye: Szilisárkányban az üresedésben levő lelkészi 
állásra megválasztatott Mikolás Kálmán gyúrói lelkész. Bükön felügyelőnek 
beiktattatott báró Solymossy Ödön.

Soproni felső egyházmegye: Az egyházmegyei elnökség törvényszerű 
mandátumának leteltével egyhangúlag újból megválasztatott : Brunner János 
esperesnek, dr. Démy Lajos felügyelőnek. Ágfalván Lagler József tanító 
helyére, ki a diósgyőri bányatelep egyik iskolájánál nyert alkalmazást, Vánkos 
Jenő József hrasztováczi, Csáván az elhunyt Pausz Samu helyére Kleinrath 
Ágoston tanítók választattak meg. Schermann Gyula balfi tanító az országos 
gyermekvédő-liga szegedi Árpád-otthonában nyert tanítói alkalmazást.

Tolna-haranya-somogyi egyházmegye: Szenteli Gábor nagybábonyi, 
Sztanó Sándor tabi, Lágler Sándor kölesdi, Wallandt Károly csikóstüttösi 
lelkészek nyugalomba vonultak. Nagybábonyba Bándi Miklós, Tabra Gyarmathy 
Ferencz, Külesdre Fábián Imre választattak meg rendes lelkészül. Csikóstöttösre 
adminisztrátorul Zettl József paksi káplán rendeltetett. Czipott Áron mucsfai 
lelkész Kácsfaluba választatott meg lelkészül. Mucsfára adminisztrátorul kine
veztetett Péter Lajos segédlelkész.
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Vasi felső egyházmegye : Az újonnan szervezett alesperesi állásra meg
választotta az egyházmegye Ziermann Lajos pinkafői lelkészt. Borostyánkőn 
megválasztották lelkészül Kirchknopf János szepetneki lelkészt, Rohonczon 
Pummer Adolf szombathelyi segédlelkészt, Rohonczon a felügyelői állásról 
lemondott Fleck Károly helyébe megválasztották Wallner Jánost. A tanítók 
közül nyugalomba vonultak : Máhr János Határfőn, Benedek Frigyes Ókört- 
vélyesen, Feiler János Városszalónakon ; megválasztattak : Határfőre Polster 
Reinhold Nándor Petresről, Ókörtvélyesre Bauer Sámuel Alhóról, Városszalónakra 
Feiler Jenő Bikáiról. A hivataláról lemondott Zetter György tanító helyére Felsöeőrre 
megválasztatott Bruckner János. Alhón megválasztották Wendelin Györgyöt és 
Klenner Rezsőt. Újonnan rendszeresített tanítói állásra megválasztatott Ori- 
bükkösdön Pummer Ernő, Vasfarkasfalván Trattner Mátyás. A vasdobrai tanító 
Néber Károly helyére meghivatott Neubauer János Nagyidáról.

Vasi közép egyházmegye: Alsómaráczon felügyelővé választatott Döbrentey 
Antal muraszombati szolgabiró, Battyándon tanítóul a nyugalomba vonult Sági 
János helyére Nika Lajos. Az állásáról lemondott Norcsics Ferencz tanító 
helyére megválasztatott Felsőcsalogányon Cserni Károly patakaljai tanító. Kör
menden Lorántfy Lajos meghalt, helyére megválasztatott Dávid Lajos Nagy- 
gerezsdről, Szarvaskenden Somogyi Béla. Meszlenben szentmártoni Radó Lajos 
lemondott felügyelői tisztéről. Muraszombaton felügyelőnek választatott Junkuncz 
Sárrdor, Ruzsáné Tomka Gizella 11. tanítónőnek. Őrihodoson Magyar József 
lelkész nyugalomba vonult, helyébe Heiner Géza választatott meg. Kőszeg- 
doroszlón Sass József tanító nyugdijaztatván, helyébe megválasztatott Széles 
Gyula Vámosról. Örimogyorósdon dr. Dienes Elek felügyelő lemondván, 
helyébe megválasztatott dr. Klenner György körorvos. Répczelakon a munka- 
képtelen Buthy Gyula 11-od tanító helyettesítésére alkalmaztatott Káldy 
Margit okleveles tanítónő, Uraiujfalun lelkészül Zongor Béla győri segéd
lelkész.

Veszprémi egyházmegye : Ajkán Bóday Dezső felügyelő lemondott. Pataky 
Béla csékuti tanító nyugalomba vonult, helyébe megválasztották Rácz Károlyt 
Teésröl. B.-Csernyén Slaicho István Szarvasra távozván, helyére megválasz
tották tanítóul Cseplák Jánost. Tapolczafőn Tompos Gábor tanító nyugalomba 
vonult, helyére meghívták Nánik Pétert. Marczalgergelyiben közös főgondnokká 
választatott Kiss Károly. Vidon id. Horváth Károly helyére, ki 46 évig viselte 
a gondnoki tisztet, fiát ifj. Horváth Károlyt választották meg. Pápán Mészáros 
István segédlelkész helyébe Gyarmathy Ferencz, ennek helyébe Fábián Imre, 
majd Szabó Ferencz, ennek távoztával Bátsi József alkalmaztatott egyházker. 
káplánnak, Bohár László másodlelkész állását Németh Sándor segédlelkész 
foglalta el. Mezőlakon a nyugalomba vonult Csapli István helyére Kis Dezsőt 
választották tanítóul, Somlószőllösön Magyar István helyébe Fenyves Dezsőt, 
Vecsén Ferenczy József helyébe Szarka Jenőt. Bakonyszentlászlón megválasz

tották lelkészül a Szákra távozott Magyar Géza helyére Mogyorossy Gyula 
szombathelyi káplánt,



Zalai egyházmegye : Zacher György ehm. főjegyző helyére megválasztották 
dr. Halász István balatonfüredi körorvost, Bariss Gyula ehm. tanügyi bizott
sági tag helyére megválasztatott Halász János.

3 5 -  Irodalmi téren az elmúlt évben a beérkezett esperesi jelentések 
szerint a következő lelkészek, tanítók fejtettek ki munkásságot :

Győri egyházmegye : Bognár Endre lovászpatonai lelkész a „Gyámintézet“ 
czimü egyházi lapot szerkesztette és megírta: „A második huszonöt év a 
magyarhoni e. e. e. gyámintézet történetéről“ czimü munkát. Egyes czikkeket 
írtak egyházi lapokba: Madár Mátyás a „Harangszóba“, Kovács Zsigmond a 
„Kiilmissióba", Kis Samu az „Igehirdetőbe“, „Evang. Örállóba“ és „Evang. 
Családi Lapokba“ . Évkönyvet adott ki a győri és a lovászpatonai evang. 
gyülekezet.

Somogyi egyházmegye : Mesterházy Sándor és Szalóky Elek megírták 
Guzmics életrajzát, Sass István és Balogh István lapokban egyes czikkeket. 
Évkönyvet kiadott Zágráb.

Soproni felső egyházmegye: Scholtz Ödön ágfalvai lelkész a „Missziói 
Lapokat“ szerkesztette és annak megszűntével az „Ev. Örálló“ főmunkatársa. 
Kiadta a „Gotthold“ czimü naptárt. Löw Fülöp locsmándi lelkész az „Ev. 
Glocken“ czimü egyházi lapot szerkesztette. Egyes czikkeket Írtak bel- és 
külföldi lapokba Pieler Mátyás, Scholtz Ödön, Zábrák Dénes lelkészek, Bünker 
Rajmund, Geleji Frigyes és Krug Lajos tanítók. Évi jelentést vagy évkönyvet 
kiadtak: a soproni és locsmándi gyülekezetek, a soproni népiskola, diakonissza 
és ifjúsági egyletek, karácsonyfa-nőegylet, helyi és női gyámintézet.

Tolna-bmanya-somogyi egyházmegye: Sántlia Károly volt sárszenlörinczi 
lelkész, ki különösen az egyházi énekirodalom terén szerzett maradandó érde
meket, továbbá Reichert Gyula kistormási, Vértesi Zoltán magyarbolyi, Wágner 
Ádám ráczkozári, Lágler Sándor volt kölesdi lelkészek és Knábel Vilmos 
kölesdi tanító.

Vasi felső egyházmegye : Stettner Gyula főcsperestől az „Ev Örállóban“ 
és az „Ev. Glocken“ czimü folyóiratban jelentek meg czikkek. Rajter János 
kukméri lelkész részt vett dr. Luther Márton müveinek fordításában. Czipott 
Géza a „Szentgotthárd “ czimü társadalmi lap társszerkesztője. — Évkönyvet 
kiadtak a pinkafői és a kőszegi gyülekezetek.

Vasi közép egyházmegye: Kapi Béla társadalmi tanulmányokat irt a 
Budapesti Hírlapba, szerkeszti a Harangszót. Kund Sámueltől több beszéd 
jelent meg az Igehirdetőben. Kiss János közleményeket irt a lapokba.

Veszprémi egyházmegye : Baldauf Gusztáv püspöki titkár, Takács Elek, 
Mohácsi Lajos lelkészek, Szutter Dániel, Szombati! Ernő tanítók. Évkönyvet 
kiadtak a pápai és a veszprémi gyülekezetek.

3€>. A halál az elmúlt év folyamán is számos áldozatot követelt az 
egyház szolgálatában fáradozó munkások soraiból.
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Bevégezte földi pályáját Kun Bertalan a tiszai ref. egyházkerület püspöke, 
a magyarhoni prot. püspöki kar tiszteletre méltó nesztora Miskolczon 94 éves 
korában 1910 szeptember 28-án.

Búcsút vett a múlandóságtól Zelcnka Pál a tiszai evang. egyházkerület 
szeretett püspöke, az egyetemes gyámintézetnek egyik legerősb oszlopa, egy
kori elnöke, minden egyházi ügyeinknek kiváló tehetségű lelkes bajnoka 
1910 deczember 4-én Miskolczon.

Elhunyt dr. Erőss Lajos, a tiszántúli ref. egyházkerület gazdag talentu
mokkal megáldott köztisztelettől környezett püspöke — Debreczenbcn 1911 
márczius 26-án 56 éves korában.

Meghalt Sárkány Sámuel bányakerületi nyug. püspök. A Krisztusnak 
nemes lelkű, mindenektől szeretett hü szolgája 89 éves korában távozott az 
örök béke honába 1911 február 15-én.

Hosszú betegség után megtért őseihez br. Bánffy Dezső, az erdélyi ref. 
egyházkerület főgondnoka, a ref. konvent elnöke 1911 május 24-én. Benne a 
haza egy nagyszivii, a nemzeti ügyért mindig buzgó fiát, az egyház egy lel
kes, hű tagját, a protestáns autonómia egy erős védőjét vesztette el.

Báró Vajai Vay Béla, a tiszáninneni ref. egyházkerület volt főgondnoka 
életének 80-ik évében 1910 augusztus hó 17-én.

Egyházkerületünkben eltávoztak a minden halandók utján :
Ostffy István, asszonyfai gyülekezet tiszteletbeli felügyelője meghalt 1910 

szeptember 16-án 80 éves korában; Kiss Sándor, a dunántúli ev. egyház- 
kerület volt világi főjegyzője életének 93. évében 1911 január 8-án.

Kis Jenő, a győri egyházmegye és a győrvidéki tanitó-egycsület tiszti 
ügyésze meghalt 67 éves korában 1911 julius 14-én.

Búb Károly, a szentlászlói gyülekezet volt felügyelője.
Dukai Takách Gyula egyházmegyei törvényszéki biró, népiskolai biz.

elnök.
Nagy Lajos kemeneshőgyészi lelkész 1910 szeptember 1-én.
Ihász László kisbabothi lelkész 1910 szeptember 28-án.
Wéber Sámuel volt szepetneki nyug. lelkész 1911 február 24-én.
Kracher György bátaapáti lelkész 1911 márczius 25-én.
Schád Boldizsár lajoskomáromi lelkész 1911 május 8-án.
Gáspári Henrik volt vadosfai tanító életének 77. évében 1910 julius 3-án 

Beledben. . -
Somogyi Lajos szarvaskendi tanító 1910 augusztus hó 24-én.
Isten békessége fedezze az elhunytak siri álmát. A hálás kegyelet virasz- 

szon emlékük felett !
A Mindenhatónak áldását kérve egyházunkra, hazánkra
Pápa, 1911. évi julius hó 12-én

Gyurátz Ferencz
püspök.
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b) F e l s ő  l ö v ő  k ö z s é g  ál tal  v á l a s z t v a :  Neubauer Mihály, Fleck 
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XIV. Egyházkerületi gyámintézeti bizottság.
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J e g y z ő k ö n y v .A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1912. évi junius hó 6-án Szombathelyen főtisztelendő és méltóságos G y u rá tz  Ferencz püspök ur és nagyságos H ra b o vszk y  István helyettes egyházkerületi felügyelő ur elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartván, —  Bognár Endre egyházkerületi egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla egyházkerületi világi főjegyző, Madár Mátyás egyházkerületi egyházi aljegyző, szentmártoni Radó Lajos egyházkerületi világi aljegyző és Jausz Vilmos egyházkerületi főszámvevőn kívül az egyházmegyék, kerületi fő- és középtanodák és népiskolák képviseletében
j e l e n  v o l t a k :

1. A győri egyházmegyéből: Horváth Sámuel esperes, Barcza Géza egy- 
házm, felügyelő; dr. Fischer Gyula, Fischer Elemér, Csemez István, Mihályi 
István egyházfelügyelők ; I’só Vincze, Pálmai Lajos, Horváth Béla, Kiss Samu 
lelkészek ; Bándy János tanító.

2. Kemenesalja egyházmegyéből : Varga Gyula esperes; dr. Berzsenyi 
Jenő egyházm. felügyelő ; dr. Ostffy Lajos, Károlyi Endre, Takách Ferencz, 
Nagy Pál, Ferenczy Győző, Takács Márton, Mihályi Gyula, Bakó Gyula, Odor 
Géza, Grunner Károly, Berzsenyi Dezső, Horváth Ernő világiak; .Mód Lénárt, 
Nagy Sándor,-Tompa Mihály, Szabó Lajos lelkészek; Koczor Kálmán tanító.

3. Somogyi egyházmegyéből: Németh Pál esperes; Berzsenyi Sándor 
egyházm. felügyelő ; vései Véssey Ferencz, vései Véssey Lajos, Győrffy János 
világiak; Madár Rezső, Hütter Lajos, Mesterházy Sándor, Borbély Gyula 
lelkészek ; Sas István tanító.

4. Soproni-alsó egyházmegyéből: Farkas Mihály esperes; dr. Ajkay Béla 
egyházm. felügyelő ; Rózsa Sándor, Mikolás Kálmán, Farkas Elemér lelkészek ; 
Molnár Béla, dr. Mesterházy Ernő.

5. Soproni-felső egyházmegyéből: Brunner János esperes; dr. Démy 
Lajos egyházm. felügyelő ; dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő ; dr. Schreiner 
Kálmán, Berecz Ábel világiak; Bancsó Antal theol. akad., Gecsányi Gusztáv
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lyceumi, Papp József képezdei igazgatók; Payr Sándor, Stráner Vilmos, 
Hollós János tanárok ; Zábrák Dénes, Geistlinger Pál, Breyer Jakab lelkészek.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Horváth Sándor főesperes; 
Tomka Gusztáv alesperes ; Eősze Zsigmond, Vértesi Zoltán, Hanzmann Károly 
lelkészek.

7. Vasi-felső egyházmegyéből: Hrabovszky István egyházm. felügyelő; 
Ziermann Lajos alesperes; Seregély Béla, Torda Lajos, Balikó Lajos, Beyer 
Teofil, Rajter János, Ulreich Pál, Szabó István, Ebenspanger Sándor, Pum- 
mer Adolf, Czipott Géza lelkészek ; Budacker Károly leányiskolái, Németh 
Sámuel főgimn. igazgatók ; Stettner Aurél, Freyler Lajos, Terplán Kornél, 
Czeke Gusztáv, Mayer Károly, Kirnbauer Lajos világiak ; Rehling Samu, 
Aikelin Vilmos, Rácz Kálmán, Spiszák Károly, Hammer Gyula, Karner 
Frigyes tanítók.

8. Vasi-közép egyházmegyéből: Kund Samu esperes; dr. László Kálmán 
esperességi felügyelő ; Kiss János, Kuzma István, Éder József, Kapi Béla, 
Heiner Géza, Kovács István, Nagy György, Wagner József lelkészek; dr. 
Dienes Elek, Weöreös István, dr. Mendelényi János, Györkös Ferencz, Leitner 
Endre, Vidos Aladár, Vidos Elemér, Kiss Gyula, Ajkay Elemér, Szigethy 
Sándor, dr. Valkó Miklós, Lakner József, Vajda Bálint, Vitalis Lajos, Nagy 
Ferencz, Jánossy Gábor, Laki Kornél, Greizinger Ottó világiak ; Róth Kálmán, 
Horeczky Gyula, Nagy Bálint, Badics Ádám tanítók.

'9. Veszprémi egyházmegyéből : Szalay László esperes; Bélák István esp. 
felügyelő; Baldauf Gusztáv püspöki titkár; Mohácsi Lajos, Horváth Dezső, 
Bátsi József lelkészek ; dr. Kluge Endre, Mihályi Sándor egyházközségi fel
ügyelők; Rónai Pál tanító.

10. Zalai egyházmegyéből: Magyari Miklós esperes; Csemez Elek egy
házm. felügyelő; Berzsenyi Gyula egyházközségi felügyelő; Kovács Sándor tanító.

11 .A z  egyházkerületi tanítók képviseletében : Szigethy Dénes tanító.

M e l y  a l k a l o m m a l :

A rendkívüli közgyűlésre szokatlan nagy számban, közel-távolról össze- 
sereglett hívek, egyházmegyék és iskolák küldöttei reggel 9 órakor a szombat- 
helyi protestáns templomba vonultak, hogy ott az egyházkerület nagy halott
jának, az 1912. évi május hó 2-án Szőcsényben elhunyt vései Véssey Sándor 
urnák, a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület felejthetlen felügyelőjének, 
főrendiházi tagnak emlékére az egyházkerület által rendezett gyászünnepélyen 
részt vegyenek, és ezáltal a nagy férfiú iránt táplált igaz szeretetüknek és 
tiszteletüknek, őszinte hálájuknak a veszteség bánatos, mély érzésével méltó 
kifejezést adjanak. A gyászének után Madár Mátyás egyházkerületi egyházi 
aljegyző az oltár előtt imát mondott és alkalmi szentigéket olvasott, Bognár 
Endre egyházkerületi egyházi főjegyző pedig a szószéken az elhunyt nagy
érdemű- felügyelő fölött emlékbeszédet tartott.
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1. Püspök ur Öméltósága a gyászistentisztelet végeztével azonnal a 

templomban az ez alkalomra összehívott rendkívüli egyházkerületi közgyűlést 
a következő beszéddel megnyitotta :

Szomorú ünnepélyre jöttünk össze. A múlt hó elején egy, mindnyájunk 
tiszteletétől környezett család hajlékában emelt ravatal mellől e gyászhir kelt 
szárnyra: Véssey Sándor, a dunántúli evang. egyházkerület felügyelője, a 
magyar főrendiház tagja, bevégezte földi életútját ; megtért őseihez. Az a sir, 
mely az ő porhüvelyét szeretteinek karjából átvette, nem egyedül a családnak, 
de evang. egyházunknak, a társadalomnak, a nemzeti közügynek is némán 
bár, mégis érthetően veszteségét hirdeti.

Most három éve hívta őt a közbizalom egyházunkban a kerületi vezéri 
szerepre, amikor a közgyűlés örömünnepélylyel iktatta be egyházkerületi fel
ügyelői tisztébe. Első fellépése már meggyőzően tanusitá, hogy benne kerüle
tünk hivatással biró vezérbajnokra talált, ki egyéniségével uj fényt hoz az 
elfoglalt állásra. Eszmékben gazdag székfoglaló hatalmas beszéde közlelkese
dést keltett fel visszhangul. Három éven át mindig fokozódott a tisztelet, szeretet, 
melylyel az egyházkerület hozzá ragaszkodott. Mint a Krisztusnak jó vitéze 
híven hordozta a munkának terhét. Szent hűséggel töltötte be tisztének minden 
igazságát: ott volt mindenütt, hova az egyház érdeke szólitá. Hol megjelent: 
szívből jött szavai utat nyitottak a szivekhez, élesztették a reményt, a buzogást a 
szent ügyért. Egyházszeretet nyilatkozott meg tetteiben is. Az áldozathozatalban is 
példával járt elől, mint jó vezér. Ezt bizonyítják tanintézeteink, a jótékonyczélu 
egyesületek, gyülekezetek, egyházkerületi árvaház-alap, a misszió-ügy, a gyám
intézet, melyeket évenként megújuló nagylelkű adományokkal gyámolított. Követte 
a Megváltó intését : „Fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti jôtettçiteket és dicsőítsék a menyei Atyát“ . Mint családfő, önfeláldozásra 
készséggel őrködött a gondjaira bízottak boldogsága mellett s mint a fel- 
magasló fát az örökzöld borostyán : méltán ölelte őt a hozzátartozók szivében 
fakadt igaz szeretet. Mint tisztviselő, ifjúsága korában a világi téren, később az 
egyházi élet mezején csüggedetlen erélylyel, ingatlan kötelességtudattal teljesité 
feladatát. Mint ember, az égtől nyert gazdag talentomai mellett kitűnt elv- 
hűségével, czéltudatos, ernyedetlen munkásságával s a természet szeretetével. 
Mint nyíltan vallá: a szabad természetben úgy érzi magát, mint egy magasztos 
templomban, hol a mennyboltozaton a csillagok serege, a föld ölén minden 
fűszál, bimbó, minden tünemény amaz örök hatalomnak: a teremtő és fenntartó 
Istennek közellétéről, láthatlan kezeinek munkájáról beszél. Kimagaslott fen- 
költ gondolkozásával, a munkát tisztelni tudó, a munkás iránt melegen érző, 
áldott jó szivével. Derült kedélyével határozott puritán erkölcsi felfogás egyesült, 
amelyhez a hiúságnak még árnyéka sem férhetett soha. Jelleme nemcsak oly 
szilárd, de oly nyílt, tiszta, minden oldalról uj fénysugárral vonzó is volt, 
mint a drágakő. Nemes ideálizmusa az evangéliom eszméinek hű tolmácso- 
lójává avatta őt. Még visszhangzik lelkűnkben a múlt évi közgyűlést ugyan e 
szent helyen megnyitó, magasan szárnyaló beszéde, melyben — mint az
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ünnepi szónoklat is méltán hangoztatá — oly megragadó vonásokkal rajzolta 
a vallásnak az életre, az emberiség boldogulására kiterjedő nagy jelentőségét.

De ez az emelkedett, hittől ihletett beszéd hattyúdala volt. Az egyház
kerületi közgyűlés újra összejött, de a szeretett felügyelő elnöki széke üres ; 
az ő lelkesítő, irányt mutató szavait nem hallhatjuk többé. Mai ünnepélyünk 
bevezetője, az orgona zokogó hangjától kisért gyászdal, a szószéken avatott 
ajkakról hallott igék ő reá emlékeztetve a fájdalom húrjait rezgették szivünk
ben. A mi hü vezérünk a túlvilág követének karján búcsút vett tőlünk és 
mi bánatos szívvel tesszük le a hálás kegyeletnek koszorúját emlékére. Mégis 
meghajlunk a Mindenható végzése előtt. Hitünk mondja, hogy ami halandó 
volt az elhunytban : csak azt takarja a sir ; lelke alkotásaiban, jótetteiben él, 
munkál tovább is áldást árasztva. „A derék nem fél az idők mohától ; 
a koporsóból kitör és eget kér.“ Ki a nemes harczot megharczolta, a szeretet 
nagy törvényéhez s az igazsághoz hü maradt halálig: annak eltétetett az 
örök élet koronája. „Az igaznak emlékezete áldott!“

Egyházkerületünk jelen közgyűlése a kegyelet tisztét teljesiti, ha jegyző
könyvében elköltözött felügyelőjének emlékét megörökíti, halála felett mély 
részvétét nyilvánítja s ezt a gyászoló családdal is közölni fogja.

Üdvözölve a gyülekezetek, tanintézetek képviselőit, mélyen tisztelt vendé
geinket: a rendkívüli egyházkerületi közgyűlést megnyitom.

A püspöki székből elhangzott megható elnöki megnyitó az 
oltári imával és emlékbeszéddel szószerint jegyzőkönyvbe vétetni, » 
azonkívül különlenyomatban 2000 példányban kiadatni elrendel
tetett. Az egyházkerület nagy halottjának, felejthetlen emlékű vései 
Véssey Sándor urnák neve és az egyházkerület érdekében kifejtett 
odaadó bölcs munkássága és áldozatkészsége pedig megörökittetni 
határoztatok, s erről a gyászoló család értesittetni külön részvét
iratban határozatilag kimondatott.

*2. Az egyházmegyék és tanintézetek küldötteinek nevei jegyzékbe 
vétetvén, ezzel a közgyűlés törvényesen megalakuljak nyilváníttatott, egyúttal 
jelen jegyzőkönyv, hitelesítésével egyházi részről : Németh Pál, Kiss János ; 
világi részről dr. László Kálmán, dr. Berzsenyi Jenő urak megbjzattak.

3 .  Az elnökség bemutatja egyházkerületi felügyelő ur, végei Véssey 
Sándor halála alkalmából az egyházkerület körén kívül eső hatóságok részéről 
táviratban, illetve átiratban érkezett részvétnyilatkozatokat, nevezetesen : 

báró Prónay Dezső egyet. ev. egyházi felügyelőjét ; 
báró dr. Láng Lajos e. e. e. gyámintézeti elnökét; 
dr. Baksay Sándor ref. püspökét, a dunamelléki ref. egyházkerület 

nevében ;
dr. Antal Gábor püspökét, a dunántúli ref. egyházkerület nevében ; 
dr. Kenessey Béláét, az erdélyi ref. egyházkerület nevében ;



7

dr. Baltazár Dezsőét, a tiszántúli ref. egyházkerület nevében ;
Dókus Ernő tiszáninneni ref. egyházkerületi főgondnokét;
dr. Teutsch Frigyes, az erdélyi országos ág. hitv. ev. egyház püspökéét ;
dr. Baltik Frigyes, a dunáninneni ev. egyházkerület püspökéét;
Scholtz Gusztáv, a dunáninneni ev. egyházkerület püspökéét;
Geduly Hendrik, a tiszai ev. egyházkerület püspökéét ;
dr. Radó Gyula alispánét, Vas vármegye közönsége nevében;
August János polgármesterét, Kőszeg szab. kir. város közönsége nevében ;
Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelőét;
dr. Balogh Jenő, vallás- és közoktatásügyi államtitkárét ;
dr. Zsilinszky Mihály, kiérd, egyházkerületi felügyelőét;
Mayer Endre dékánét, az eperjesi egyet, theol. akad. nevében;
Jánossy Lajosét, a fejér-komáromi ev. egyházmegye nevében ; 
a pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség elnökségéét.

Az egyházkerületi közgyűlés a beérkezett s fent elősorolt 
részvétiratokat hálás köszönettel fogadta s azokat az egyházkerületi 
levéltárba letétetni rendelte.

4 .  Az elnökség, hivatkozással az Egyházi Alkotmány 114. szakaszának
o) pontjára, melynek értelmében az üresedésbe jött egyházkerületi felügyelői 
állás betöltése iránt az egyházkerületi közgyűlés intézkedik, felhívja az egyház- 
kerületet, hogy ez érdemben a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Az egyházkerületi közgyűlés az idézett törvény rendelkezése 
értelmében a megüresedett egyházkerületi felügyelői állás betöltésére 
nézve következőkben intézkedett : Felhívja az egyházközségeket, a 
főiskolát, a kerületbeli főgimnáziumokat és önálló tanítóképző- 
intézeteket, hogy az Egyházi Alkotmány 45., 99., 137. és 138. 
szakaszainak figyelembevételével az egyházközségeknél szabály
szerűen összehívott közgyűlésen, a jelzett tanintézetekben a tanári 
testület ülésén' törvényesen megállapított szavazataikat zárt boríték
ban a püspöki hivatalhoz folyó 1912. évi július hó /-zg küldjék be.

A szavazások felbontására a püspök és a helyettes egyház
kerületi felügyelő urak elnöklése alatt bizottságot küld ki, melynek 
tagjaiul megválasztattak Horváth Sámuel, Bognár Endre, Varga 
Gyula egyházi részről ; dr. László Kálmán, Berzsenyi Dezső, dr. 
Kluge Endre világi részről. A bizottság az Egyházi Alkotmány 
139-ik szakasza értelmében jár el. Az esetben, ha az első szavazás 
eredményre nem vezetne, az elnökség újból felhívja a gyülekezeteket, 
a főiskolát, főgimnáziumokat és tanítóképző-intézeteket a szava
zásra, azzal, hogy az általa megjelölt két legtöbb szavazatot nyert 
jelölt egyikére vagy másikára szavazzanak. Szavazatukat a püspöki 
hivatalhoz augusztus 10-éig terjesszék be a számokra nyomtatásban 
megküldött szavazólapokon. Az igy megválasztott egyházkerületi



felügyelő az 1912. évi augusztus hó 28-án Győrben tartandó 
rendes évi közgyűlésén lesz hivatalába beiktatva, mire nézve a 
szükséges intézkedést az elnökség állapítja meg.

£>- Az elnökség bemutatja elhunyt felügyelő urnák már előre elkészített 
s a gyászoló család által beküldött azon elnöki megnyitó beszédjét, mely 
általa folyó évi augusztus 28-ára kitűzött rendes évi közgyűlésen lett volna 
elmondandó.

Az egyházkerületi közgyűlés megilletődéssel vette tudomásul 
a rendelkezésére bocsátott iratcsomagot s azt kegyelete jeléül 
egyelőre mint relikviát az egyházkerületi levéltárba tétetni rendelte.

6 -  Indítvány adatott be, hogy a megüresedett felügyelői állás úgy az 
egyetemes felügyelőnek, mint a magas kormánynak tudomására hozassák.

Közgyűlés elrendelte, hogy felkéri püspök ur Öméltóságát, 
miszerint a gyászos eseményt mindkét hatóságnak hivatalból fel
terjeszteni kegyeskedjék.

7 .  Olvastatott az egyetemes egyház múlt évi közgyűlésének 95. pontja, 
melyben úgy a dunáninneni, mint a dunántúli és tiszai egyházkerületek fel
hivatnak, hogy az egyetemes jellegű evang. tanitónőképző-intézet létesítésének 
ügyével foglalkozni és javaslataikat a jövő évi egyetemes közgyűlésre fel
terjeszteni szíveskedjenek.

Az egyházkerületi közgyűlés úgy a valláserkölcsi nőnevelés, 
mint a nőknek kenyérkereseti pályára való kiképeztetése szempont
jából kívánatosnak tartja egy egyetemes jellegű tanitónőképző-intézet 
létesítését, egyúttal határozatba foglalja, hogy az esetben, ha az 
egyházegyetem ezt az intézetet a dunántúli evang. egyházkerület
ben állítja fel, az intézet fenntartásához szükséges arányos évi 
hozzájáruláson kívül, annak számára saját nőnevelő-intézetével 
kapcsolatban már most alkalmas telket ajánl fel.

8 .  Az iskolai nagybizottság tárgyalta úgy Kőszeg szab. kir. város, 
mint Szombathely rendezett tanácsú városnak legújabban tett ajánlatát a kő
szegi nőnevelő-intézet fejlesztése tárgyában.

Az egyházker. közgyűlés az iskolai nagybizottság javaslatához 
hozzájárulván, felkéri az egyházker. elnökséget, szíveskedjék közben
járni a tanügyi kormánynál s igyekezzék őt úgy az épület emelésé
hez, mint az épület fentartásához szükséges államsegély meg
adásának megnyerni.

Q - Az egyházker. közgyűlés a főiskolai nagybizottság határozata alapján, 
a kőszegi leányiskola fejlesztésének alapos előkészítése czéljából szükebb-
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Közgyűlést megnyitó beszéd.— Tartotta : Gyurátz Ferenc püspök. —
Szomorú ünnepélyre jöttünk össze. A múlt hó elején egy, mindnyájunk 

tiszteletétől környezett család hajlékában emelt ravatal mellől e gyászhir kelt 
szárnyra : Véssey Sándor, a dunántúli evang. egyházkerület felügyelője, a 
magyar főrendiház tagja, bevégezte földi életútját ; megtért őseihez. Az a sir, 
mely az ő porhüvelyét szeretteinek karjából átvette, nem egyedül a családnak, 
de evang. egyházunknak, a társadalomnak, a nemzeti közügynek is némán 
bár, mégis érthetően veszteségét hirdeti.

Most három éve hívta őt a közbizalom egyházunkban a kerületi vezéri 
szerepre, amikor a közgyűlés örömünnepélylyel iktatta be egyházkerületi fel
ügyelői tisztébe. Első fellépése már meggyőzően tanusitá, hogy benne kerüle
tünk hivatással biró vezérbajnokra talált, ki egyéniségével uj fényt hoz az 
elfoglalt állásra. Eszmékben gazdag székfoglaló hatalmas beszéde közlelkese
dést keltett fel visszhangul. Három éven át mindig fokozódott a tisztelet, szeretet, ' 
melylyel az egyházkerület hozzá ragaszkodott. Mint a Krisztusnak jó vitéze 
híven hordozta a munkának terhét. Szent hűséggel töltötte be tisztének minden 
igazságát: ott volt mindenütt, hova az egyház érdeke szólitá. Hol megjelent: 
szívből jött szavai utat nyitottak a szivekhez, élesztették a reményt, a buzogást a 
szent ügyért. Egyházszeretet nyilatkozott meg tetteiben is. Az áldozathozatalban is 
példával járt elől, mint jó vezér. Ezt bizonyítják tanintézeteink, a jótékonyczélu 
egyesületek, gyülekezetek, egyházkerületi árvaház-alap, a misszió-ügy, a gyám
intézet, melyeket évenként megújuló nagylelkű adományokkal gyámolított. Követte 
a Megváltó intését : „Fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti jótetteiteket és dicsőítsék a menyei Atyát“ . Mint családfő, önfeláldozásra 
készséggel őrködött a gondjaira bízottak boldogsága mellett s mint a fel- 
magasló fát az örökzöld borostyán : méltán ölelte őt a hozzátartozók szivében 
fakadt igaz szeretet. Mint tisztviselő, ifjúsága korában a világi téren, később az 
egyházi élet mezején csüggedetlen erélylyel, ingatlan kötelességtudattal teljesité 
feladatát. Mint ember, az égtől nyert gazdag talentomai mellett kitűnt elv- 
hűségével, czéltudatos, ernyedetlen munkásságával s a természet szeretetével. 
Mint nyíltan vallá: a szabad természetben úgy érzi magát, mint egy magasztos 
templomban, hol a mennyboltozaton a csillagok serege, a föld ölén minden 
fűszál, bimbó, minden tünemény amaz örök hatalomnak: a teremtő és fenntartó
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Istennek közellétéröl, Iáthatlan kezeinek munkájáról beszél. Kimagaslott fen- 
költ gondolkozásával, a munkát tisztelni tudó, a munkás iránt melegen érző, 
áldott jó szivével. Derült kedélyével határozott puritán erkölcsi felfogás egyesült, 
amelyhez a hiúságnak még árnyéka sem férhetett soha. Jelleme nemcsak oly 
szilárd, de oly nyílt, tiszta, minden oldalról uj fénysugárral vonzó is volt, 
mint a drágakő. Nemes ideálizmusa az evangéliom eszméinek hü tolmácso- 
lójává avatta őt. Még visszhangzik lelkűnkben a múlt évi közgyűlést ugyan e 
szent helyen megnyitó, magasan szárnyaló beszéde, melyben — mint az 
ünnepi szónoklat is méltán hangoztatá — oly megragadó vonásokkal rajzolta 
a vallásnak az életre, az emberiség boldogulására kiterjedő nagy jelentőségét.

De ez az emelkedett, hittől ihletett beszéd hattyúdala volt. Az egyház
kerületi közgyűlés újra összejött, de a szeretett felügyelő elnöki széke üres ; 
az ő lelkesítő, irányt mutató szavait nem hallhatjuk többé. Mai ünnepélyünk 
bevezetője, az orgona zokogó hangjától kisért gyászdal, a szószéken avatott 
ajkakról hallott igék ő reá emlékeztetve a fájdalom húrjait rezgették szivünk
ben. A mi hü vezérünk a túlvilág követének karján búcsút vett tőlünk és 
mi bánatos szívvel tesszük le a hálás kegyeletnek koszorúját emlékére. Mégis 
meghajlunk a Mindenható végzése előtt. Hitünk mondja, hogy ami halandó 
volt az elhunytban: csak azt takarja a sir; lelke alkotásaiban, jótetteiben él, 
munkál tovább is áldást árasztva. „A derék nem fél az idők mohától ; 
a koporsóból kitör és eget kér.“ Ki a nemes harczot megharczolta, a szeretet 
nagy törvényéhez s az igazsághoz hü maradt halálig : annak eltétetett az 
örök élet koronája. „Az igaznak emlékezete áldott!“

Egyházkerületünk jelen közgyűlése a kegyelet tisztét teljesiti, ha jegyző
könyvében elköltözött felügyelőjének emlékét megörökiti, halála felett mély 
részvétét nyilvánítja s ezt a gyászoló családdal is közölni fogja.

Üdvözölve a gyülekezetek, tanintézetek képviselőit, mélyen tisztelt vendé
geinket: a rendkívüli egyházkerületi közgyűlést megnyitom.



Oltári imádság.— Mondotta : Madár Mátyás egyházkerületi aljegyző. —
Örökkévaló Isten, mennyei jó Atyánk! Kezedben az áldás, kezedben a 

csapás. Tőled jön az öröm, tőled száll alá a bánat. S mi megnyugodva fogadjuk, 
bármelyikkel látogatsz is meg minket, mert hisszük, hogy mindeneket javunkra 
igazgatsz. Gyászolva borulunk le láthatlan színed előtt ezen ünnepi órában, 
melyre minket a közös, nagy veszteség érzete összegyűjtött, hogy kiöntsük 
elődbe panaszunkat s vigasztaló, vezérlő Szentlelked ajándékáért esedezzünk. 
E szent falak visszhangozták utoljára, hozzád tért htí szolgádnak bölcsességgel 
teljes, buzdító, lelkesítő szavait, melyek gerjedezésbe hozták szivünket. Ezen 
szent falak legyenek tanúi mélységes bánatunknak is most, amidőn leesett 
fejünknek koronája és siralomra fordult a mi örömünk. Tekints reánk jó 
Istenünk, a mi közbenjárónknak, az Ur Jézusnak nevében kérünk. Hallgasd 
meg a fohászkodásokat, melyekben bölcs vezérünknek, elköltözött hü szolgád
nak poraira áldást, lelkének az Ur Jézusért kegyelmet és örök üdvösséget 
kérünk. Hallgasd meg imádságunkat, melyben elődbe visszük a bánatos 
családot, kitárjuk előtted fájó szivünket, elpanaszoljuk egyházunk mérhetlen 
nagy veszteségét s hullasd szivünkbe kegyelmed üdítő harmatját, hogy fel
élessze reményeinknek lehervadt virágát. Maradj velünk vezérlő lelkeddel, 
hogy ennek világánál gyarló értelmünk megtalálja a sötétségből kivezető s 
egyházunknak javára szolgáló utat. Elhunyt, felejthetlen vezérünknek lelke és 
emléke lebegjen közöttünk lelkesitőleg, buzditólag ezután is. Serkentsen 
csüggedést nem ismerő munkásságra evangéliomi egyházunk érdekében, 
halálig tartó hűségre a szent ügy szolgálatában. Isteni szavadra fakadjon a 
porból uj élet, a gyász sötétségére jöjjön verőfényes tavasz, melyben szivünk 
ujult hittel dicsérjen Téged, seregeknek Urát, szent Fiaddal és a Szentlélekkel 
együtt. Amen.



Emlékbeszéd.Tartotta: Bognár Endre egyliázkeríileti főjegyző.
Jó Istenünk! jó Atyánk!Tudod szivünk fájdalmát!Balzsamcseppért epedünk,Árvák vagyunk, nincs fejünk.

Gyászoló gyülekezet! Testvéreim az Urban! Sok szenvedései, fájdalmai 
vannak az igaznak ! Hazai evang. egyházunknak is része volt benne. Azért 
kellett százados küzdelmei alatt ellene védekeznie. Körülbástyázta magát béke
kötésekkel és azok alapján hozott országos törvényekkel. A bástyafalakon őr
állóhelyeket emelt s azokba őrállókat állított. Evégből alkották meg apáink a 
felügyelői fontos intézményt, választottak maguknak egyházi felügyelőket, az 
egyházvédelem legsúlyosabb gondját ezzel reájuk hárították, mi nem egyszer 
vagyon- sőt véráldozatukba is került. Hogy e százados protestáns intézkedés 
a hazára nézve sem volt káros, de sőt nagyon is előnyös intézménynek 
bizonyult, mutatja, hogy csak egy hozzánk legközelebb eső példát hozzak fel : 
az 1859 szeptember 1-én kiadott „pátens“ története, mely érthetően igazolja 
amaz általánosan elismert, idáig senki által kétségbe nem vont igazságot, 
hogy protestáns egyházunk szabadságának kivívásával, avagy elnyomásával 
mindig szoros összefüggésben állott politikai szabadságunk megnyerése, avagy 
elvesztése Magyarországon.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület dicső emlékezetű felügyelőjének, 
vései Véssey Sándor urnák folyó évi május hó 2-án Szőcsényben történt 
gyászos elhunytéval egy ilyen kimagasló őrállóhely megüresedett.

Azért gyülekeztünk mi ma egybe „protestáns hitünknek viharos idők
ben erősnek bizonyult ősi várában, Vasvármegye területén, mely hazánknak 
sok nagy fiát, egyházkerületünknek legtöbb kitűnőségét adta“,1 hogy a vég
tisztességet az egyházkerület részéről is megadjuk a nagy vezérnek és tőle 
könybelábbadt szemmel együttesen, egy egész egyházkerület közgyűlésiig 
érzékeny búcsút vegyünk.

De előbb imádkozzunk : Mi atyánk ! . . .1 Véssey Sándor szavai, melyekkel múlt évi beszédét és igy hattyúdalát megkezdette.
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A lapige: Jeremiás siralmai: 5. r. 15—1G. vers.
Jeremiás próféta a felolvasott szent-igékben egy ország, egy nemzet 

fájdalmának megható szavakban ád leverő kifejezést, midőn Jeruzsálem, a 
szent város elestén búsong, zokogva kesereg siralmiban.

Vajha nekem is, a gyöngének sikerülne a nagy fájdalmat, az érzékeny 
veszteséget a dunántúli evangélikus egyházkerület nagynevű felügyelőjének 
elhunytén méltó módon tolmácsolnom.

Erre adj erőt nekem Istenem onnan felülről !
A múlt esztendőn, ugyanitt e házban, melyet akkor is az Isten lelke 

töltött be, a gyűlés megnyitásával napirend előtt a közgyűlés érzelmeinek 
egyik leghivatottabb tolmácsa felemelkedett ülőhelyéről és szólásra jelentkezett, 
amikor is hivatkozással az elnöki megnyitó beszédre, azt mondotta : „Ilyen 
tartalmas, remek beszéd ritkán hangzott el a felügyelői székből, igazi gyémántra 
találtunk Véssey Sándorban megválasztatásávalV  És e kiváló férfiúnak igaza 
volt. A beiktatás óta lefolyt rövid három esztendő eseményekben gazdag 
története ezt fényesen igazolja. Eltekintve attól, hogy megdicsőült felügyelőnk, 
mig a felügyelői székben ült, évenként nagytekintélyű összeget, 10.000 koro
nát ajándékozott az egyházkerületnek, az esztendőnek legkevesebb egyharmad- 
részét az egyház szolgálatában töltötte, egyházi ügyekkel foglalkozott. Meg
látogatta az iskolákat, részt vett úgy az egyházkerületi, mint az egyetemes 
gyűléseken, azoknak bizottságaiban, sőt még a tőle távol eső vándorgyűlé
sekben való részvételtől sem idegenkedett.

Elnöki megnyitó beszédei egytől-egyig tárgyuknál fogva szinte az ő 
gyémántlelkére vallanak, annak mélységes titkait, gazdagságát, beláthatlan 
terjedelmű szépségeit tükrözik vissza, tárják elibénk leikeink gyönyörködtetésére 
és megnyugtatására.

Ki ne emlékeznék szívesen vissza, akinek csak alkalma volt hallani 
avagy olvasni tőle e szép beszédeket, melyek nyomtatásban is megjelentek.

Beszédeinek tárgyai az ő kezén át mintha most születtek volna. Nem 
lehet elég sokszor elolvasni, emlékezetünkbe híven visszaidézni azokat a nagy 
dolgokat, azokat a szép gondolatokat, amelyeket beszédeibe aranyfonálként 
bele-belesző ; himnusz az mind, lelke mélyéből merített, amit nekünk felejt- 
hetlen fejünk, ékes koronánk Sopronban, Pécsett, legutóbb itt Szombat
helyen, hattyúdalában elmondott, az egész evang. egyháznak szivére kötött, 
örökségül reánk hagyott :

„A hit és a vallás legnagyobb kincsünk."
„A hitetlenség gyógyszere az anyák vallásos nevelésében keresendő.“
„Amely felekezet képes a legbuzgóbb hitet, a legodaadóbb vallásosságot 

tagjainak érzelmeiben megteremteni és megtartani, annak a felvirágzása és 
jövője mindenkorra biztosítva van.“

1 B arcza G éza , a gy őri evangélik us egyh á zm egye  fe lü g y e lő je  m ondotta .
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„A tudás, még oly nagy legyen is hatalma, hogy egeket ostromol 

erejével, egymagában nem tudná a kétségek közt vergődő emberi s z í v  egyetlen 
könycseppjét sem felszáritani, mig a vallásos hit isteni hatalmával annak özönét 
képes mosolygó reménynyé változtatni.“

„A tudás és hit a kultúra és a megelégedés forrásai, ezeknek égisze 
alatt lennének az emberek igazán boldogok.“

„Az Istenbe vetett igaz hitet nem a miszticzizmus védi, hanem a 
protestáns egyház létalapját képező lelkiismereti szabadság és szabadvizsgá
lódás.“

„Ha vissza tudjuk adni az emberiségnek megrendült hitét és meg tudjuk 
nyitni szivét a krisztusi szeretetnek és lelkében megerősödik egy jobb jövő 
reménye, ezzel útját vágjuk minden társadalomellenes törekvésnek.“

„A más vallásuak iránt irányítsa érzelmeinket a békés egyetértés óhaja, 
vezérelje sziveinket a kölcsönös megbecsülés és tartozó tisztelet szükség
érzete.“

„Igazán nagy eredményeket csak közlelkesedés teremthet meg.“
Ezekben rakta le, ezekben domborította ki művészi Ízléssel, nagy művé

szek kézügyességével az ő hitvallását, lelke meggyőződésének aranyigazságait.
Sokszoros nagy veszteség érte tehát egyházunkat, hogy mi nélküle, 

magunkra maradtunk, mint az apátián gyermekek tanácstalanul.
De nem! Lelke szárnya suhogását vélem hallani ez órában is! Itt van ! 

Itt kell annak lennie köztünk. Lelki szemeinkkel, ha jól nézzük láthatjuk Öt 
most is jó leikével, szeplőtlen jellemével, széles látókörű európai műveltségével, 
példaadó munkásságával, áldozatkészségével. Ezek voltak az Ő lelkének 
ékességei a felügyelői széken, menyegzői ruhái, mit hétköznap is magán 
hordott. Neve, felejthetetlen emléke pedig élni fog e kerületben, sőt az egész 
hazai protestáns világban, a késő utódok is szívesen emlegetik nagy nevét.

*
Jellemezzem-e Őt mint embert? Mikor 1909 augusztus 17-én Somogy- 

és Vasvármegye nagy és tekintélyes küldöttségétől kisérve a beiktató gyűlésre 
Sopronba megérkezett, az Öt fogadó város és egyházkerület összes jelenvolt 
tagjait előkelő, lebilincselő modorával egy csapásra meghódította, úgy hogy 
azonnal tisztában voltunk vele, hogy egy avatott és gyakorlott kéz czéltudatosan 
fogja intézni kiszámított biztossággal az egyházkerület ügyeit. Azóta is minden 
alkalommal volt egy-egy jó szava mindnyájunkhoz. Nem tartotta méltóságán 
alulinak, hogy azon az előkelő magas polczon nálánál kisebb embereket is 
észrevegyen. Leereszkedett hozzájuk, hogy fölemelje őket magához. Szakasztott 
olyan volt az ő életmódjában is. Igazán puritán jellem. Igazán Isten szive 
szerint való ember.

*
Mint családjának feje, mint férj és apa családjának összes tagjait 

mindig gyöngéd szeretettel kapcsolta magához, szivén, meleg keblén hordozta 
őket, ügyeiket. Mikor egyetlen leánya 1897-ben tavaszfakadáskor a megtört
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apai s z í v  mély bánatára, örökös busulására váratlanul mint szépen nyiló 
virág sirba hanyatlott, apai szeretetét lányához azzal tetézte, fájdalmát azzal 
enyhítette, hogy miként egykor Jákób Ráchelnek, Ö is nagyszerű emléket 
állított a szőcsényi erdős magaslaton, elhunyt Margit leányának hamvai fölé. 
Egyszersmind ettől kezdve egyre szükebbre szorította nyilvános működésé
nek körét, egyre jobban a csöndes magányt kezdte felkeresni, megszeretni, 
szive afelé hajlott. Ott elmélkedik magában elvonultan, ott fejlődik ki az 
a sok szép újabb talentum, melyek amúgy is nemes lelkét még nemesebbé, 
aranyosabbá tették. „Csendes magányban fejlődik a talentum.“

Mint a szabad természet hive, annak meleg barátja, legszívesebben 
időzött a természet templomában, az erdők lombos fáiban, a mezők nyiló 
virágaiban lelte fel lelke egyik főbb gyönyörűségét.

Nem csoda ! Madarak dalolása, erdők zúgása, folyam locsogása, lomb
suttogás, méhdöngicsélés összefoly édes, olvadó harmóniába, melynél szebbet, 
kéjesebbet, altatóbbat, elbájolóbbat s z í v  nem érezhet, fül nem hallhat, hangszer 
nem tolmácsolhat. Aki az erdők fáitól, a szikláktól, a zuhogó pataktól és a 
vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem fogy ki soha belőlük.

Maga is sok fát ültetett, nagykiterjedésü gazdaságán egész erdőt plántált, 
sőt miként Izrael egyik királya, ő is ismerte az erdők fáit : a czédrustól az 
izsópig. Utolsó útja is az általa sokszor megjárt madárdalos erdőn vitt keresztül 
a szőcsényi határban. Ott bontakozott ki nemes lelke porsátorából, és szárnyait 
kibontva, azon a sötét kapun át, a halál kapuján váratlanul eltűnt szemeink 
elől, égbe emeltetett, oda, arra az ismeretes táj felé, hol elődei sietve, kitárt 
karokkal elébe jöttek és mint jó ismerőst, bajtársukat meleg szóval, kézszoritással, 
öleléssel köszöntötték.

Köszöntötték öt az Ostffyak, Matkovichok, Káldyak, Podmaniczkyak, 
Vidosok, Radók, Berzsenyiek, Ihászok. Egy pedig közülök látatlanul itt ül 
sorainkban és velünk együtt gyászol, ő is busul, kesereg egyházunk ez újabb 
nagy veszteségén.1

Megdicsöült lélek ott fenn ! Mi sokat, nagyon sokat veszítettünk tebenned, 
mert elhunytoddal leesett a mi fejünk koronája. Te nyertél, mert hűségeddel 
elnyerted az élet koronáját. Amen.

1 B áró  P rón a y  D e z s ő  vo lt dunántúli egyházkeriileti fe lü g ye lő . 1873— 1883,
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körű bizottságot küld ki, melynek tagjaiul Bancsó Antal elnöklete alatt Horváth 
Sámuel, dr. Ostffy Lajos, dr. Radó Gyula, Radó Lajos, Kapi Gyula, Papp József, 
Jausz Vilmos, Stráner Vilmos, Budacker Károly és Hollós János egyháztagokat 
küldi ki azzal a megbízással, hogy az intézet kül- és beléletére kiterjedő 
javaslatot készítsen és azt az egyházker. iskolai nagybizottság utján a f. évi 
augusztus 28-án tartandó közgyűlésre terjessze be.

Jegyezte :

Bognir Endre.

Hitelesíttetett Szombathelyen, 1912 junius 6-án.

Hrabovszkj Istvánegyházker. helyettes felügyelő. G.yurátz Ferenczpüspök.
Dr. Berzsenyi -Jenö- IVémeth F*nl.

Dr- László Kálmán. Kiss -János.



Oltári imádságVéssey Sándor egyházkerületi felügyelő felett 1912. évi junius 6-án Szombathelyen tartott gyász-istenitisztelet alkalmával.
m

— Mondotta : Madár Mátyás egyházkerületi aljegyző. —

Örökkévaló Isten, mennyei jó Atyánk! Kezedben az áldás, kezedben a 
csapás.1 Tőled .jön az öröm, tőled száll alá a bánat. S mi megnyugodva fogadjuk, 
bármelyikkel látogatsz is meg minket, mert hisszük, hogy mindeneket javunkra 
igazgatsz. Gyászolva borulunk le láthatlan szined előtt ezen ünnepi órában, 
melyre minket a közös, nagy veszteség érzete összegyűjtött, hogy kiöntsük 
elődbe panaszunkat s vigasztaló, vezérlő Szentlelked ajándékáért esedezzünk. 
E szent falak visszhangozták utoljára, hozzád tért hü szolgádnak bölcsességgel 
teljes, buzdító, lelkesítő szavait, melyek gerjedezésbe hozták szivünket. Ezen 
szent falak legyenek tanúi mélységes bánatunknak is most, amidőn leesett 
fejünknek koronája és siralomra fordult a mi örömünk. Tekints reánk jó 
Istenünk, a mi közbenjárónknak, az Ur Jézusnak nevében kérünk. Hallgasd 
meg a fohászkodásokat, melyekben bölcs vezérünknek, elköltözött hü szolgád
nak poraira áldást, lelkének az Ur Jézusért kegyelmet és örök üdvösséget 
kérünk. Hallgasd meg imádságunkat, melyben elődbe visszük a bánatos 
családot, kitárjuk előtted fájó szivünket, elpanaszoljuk egyházunk mérhetlen 
nagy veszteségét s hullasd szivünkbe kegyelmed üdítő harmatját, hogy fel
élessze reményeinknek lehervadt virágát. Maradj velünk vezérlő lelkeddel, 
hogy ennek világánál gyarló értelmünk megtalálja a sötétségből kivezető s 
egyházunknak javára szolgáló utat. Elhunyt, felejthetlen vezérünknek lelke és 
emléke lebegjen közöttünk lelkesitőleg, buzditólag ezután is. Serkentsen 
csüggedést nem ismerő munkásságra evangéliomi egyházunk érdekében, 
halálig tartó hűségre a szent ügy szolgálatában. Isteni szavadra fakadjon a 
porból uj élet, a gyász sötétségére jöjjön verőfényes tavasz, melyben szivünk 
ujult hittel dicsérjen Téged, seregeknek Urát, szent Fiaddal és a Szentlélekkel 
együtt. Amen.



Emlékbeszédméltóságos vései Véssey Sándor ur, egyházkerület! felügyelő és főrendiházi tag felett.
^  Tartotta 1912 junius 6-án Szombathelyen az egyházkerületi közgyűlésen:Bognár Endre egyházkerületi főjegyző.

Jó Istenünk ! jó Atyánk !
Tudod szivünk fájdalmát!
Balzsamcseppért epedünk,
Árvák vagyunk, nincs fejünk.

Gyászoló gyülekezet! Testvéreim az Urban! Sok szenvedései, fájdalmai 
vannak az igaznak ! Hazai evang. egyházunknak is része volt benne. Azért 
kellett százados küzdelmei alatt ellene védekeznie. Körülbástyázta magát béke
kötésekkel és azok alapján hozott országos törvényekkel. A bástyafalakon őr
állóhelyeket emelt s azokba őrállókat állított. Evégből alkották meg apáink a 
felügyelői fontos intézményt, választottak maguknak egyházi felügyelőket, az 
egyházvédelem legsúlyosabb gondját ezzel reájuk hárították, mi nem egyszer 
vagyon- sőt véráldozatukba is került. Hogy e százados protestáns intézkedés 
a hazára nézve sem volt káros, de sőt nagyon is előnyös intézménynek 
bizonyult, mutatja, hogy csak egy hozzánk legközelebb eső példát hozzak fel : 
az 1859 szeptember 1-én kiadott „pátens“ története, mely érthetően igazolja 
amaz általánosan elismert, idáig senki által kétségbe nem vont igazságot, 
hogy protestáns egyházunk szabadságának kivívásával, avagy elnyomásával 
mindig szoros összefüggésben állott politikai szabadságunk megnyerése, avagy 
elvesztése Magyarországon.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület dicső emlékezetű felügyelőjének, 
vései Véssey Sándor urnák folyó évi május hó 2-án Szőcsényben történt 
gyászos elhunytéval egy ilyen kimagasló őrállóhely megüresedett.

Azért gyülekeztünk mi ma egybe „protestáns hitünknek viharos idők
ben erősnek bizonyult ősi várában, Vasvármegye területén, mely hazánknak 
sok nagy fiát, egyházkerületünknek legtöbb kitűnőségét adta“,1 hogy a vég
tisztességet az egyházkerület részéről is megadjuk a nagy vezérnek és tőle 
könybelábbadt szemmel együttesen, egy egész egyházkerület közgyülésileg 
érzékeny búcsút vegyünk.

De előbb imádkozzunk : Mi atyánk ! . . .

1 V éssey  S án dor szavai, m elyekkel múlt évi b e sz é d é t  é s  igy  hattyúdalát m egkezdette.



A la p ig e :  Jerem iás s ira lm a i: 5. r. 15 — 16. vers.

Jeremiás próféta a felolvasott szent-igékben egy ország, egy nemzet 
fájdalmának megható szavakban ád leverő kifejezést, midőn Jeruzsálem, a 
szent város elestén búsong, zokogva kesereg siralmiban.

Vajha nekem is, a gyöngének sikerülne a nagy fájdalmat, az érzékeny 
veszteséget a dunántúli evangélikus egyházkerület nagynevű felügyelőjének 
elhunytán méltó módon tolmácsolnom.

Erre adj erőt nekem Istenem onnan felülről !
A múlt esztendőn, ugyanitt e házban, melyet akkor is az Isten lelke 

töltött be, a gyűlés megnyitásával napirend előtt a közgyűlés érzelmeinek 
egyik leghivatottabb tolmácsa felemelkedett ülőhelyéről és szólásra jelentkezett, 
amikor is hivatkozással az elnöki megnyitó beszédre, azt mondotta : „Ilyen 
tartalmas, remek beszéd ritkán hangzott el a felügyelői székből, igazi gyémántra 
találtunk Véssey Sándorban megválasztatásávalV  És e kiváló férfiúnak igaza 
volt. A beiktatás óta lefolyt rövid három esztendő eseményekben gazdag 
története ezt fényesen igazolja. Eltekintve attól, hogy megdicsőült felügyelőnk, 
mig a felügyelői székben ült, évenként nagytekintélyű összeget, 10.000 koro
nát ajándékozott az egyházkerületnek, az esztendőnek legkevesebb egyharmad- 
részét az egyház szolgálatában töltötte, egyházi ügyekkel foglalkozott. Meg
látogatta az iskolákat, részt vett úgy az egyházkerületi, mint az egyetemes 
gyűléseken, azoknak bizottságaiban, sőt még a tőle távol eső vándorgyűlé
sekben való részvételtől sem idegenkedett.

Elnöki megnyitó beszédei egytől-egyig tárgyuknál fogva szinte az ő 
gyémántlelkére vallanak, annak mélységes titkait, gazdagságát, beláthatlan 
terjedelmű szépségeit tükrözik vissza, tárják elibénk leikeink gyönyörködtetésére 
és megnyugtatására.

Ki ne emlékeznék szívesen vissza, akinek csak alkalma volt hallani 
avagy olvasni tőle e szép beszédeket, melyek nyomtatásban is megjelentek.

Beszédeinek tárgyai az ő kezén át mintha most születtek volna. Nem 
lehet elég sokszor elolvasni, emlékezetünkbe híven visszaidézni azokat a nagy 
dolgokat, azokat a szép gondolatokat, amelyeket beszédeibe aranyfonálként 
bele-belesző ; himnusz az mind, lelke mélyéből merített, amit nekünk felejt- 
hetlen fejünk, ékes koronánk Sopronban, Pécsett, legutóbb itt Szombat
helyen, hattyúdalában elmondott, az egész evang. egyháznak szivére kötött, 
örökségül reánk hagyott:

„A hit és a vallás legnagyobb kincsünk."
„A hitetlenség gyógyszere az anyák vallásos nevelésében keresendő.“
„Amely felekezet képes a legbuzgóbb hitet, a legodaadóbb vallásosságot 

tagjainak érzelmeiben megteremteni és megtartani, annak a felvirágzása és 
jövője mindenkorra biztosítva van.“

1 B arcza  G éza , a gy őri evangélikus egyh ázm egye  fe lü g ye lő je  m ondotta .
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„A tudás, még oly nagy legyen is hatalma, hogy egeket ostromol 
erejével, egymagában nem tudná a kétségek közt vergődő emberi s z í v  egyetlen 
könycseppjét sem felszántani, mig a vallásos hit isteni hatalmával annak özönét 
képes mosolygó reménynyé változtatni.“

„A tudás és hit a kultúra és a megelégedés forrásai, ezeknek égisze 
alatt lennének az emberek igazán boldogok.“

„Az Istenbe vetett igaz hitet nem a" miszticzizmus védi, hanem a 
protestáns egyház létalapját képező lelkiismereti szabadság és szabadvizsgá
lódás.“

„Ha vissza tudjuk adni az emberiségnek megrendült hitét és meg tudjuk 
nyitni szivét a krisztusi szeretetnek és lelkében megerősödik egy jobb jövő 
reménye, ezzel útját vágjuk minden társadalomellenes törekvésnek.“

„A más vallásuak iránt irányítsa érzelmeinket a békés egyetértés óhaja, 
vezérelje sziveinket a kölcsönös megbecsülés és tartozó tisztelet szükség
érzete.“

„Igazán nagy eredményeket csak közlelkesedés teremthet meg.“
Ezekben rakta le, ezekben domborította ki művészi ízléssel, nagy művé

szek kézügyességével az ő hitvallását, lelke meggyőződésének aranyigazságait.
Sokszoros nagy veszteség érte tehát egyházunkat, hogy mi nélküle, 

magunkra maradtunk, mint az apátián gyermekek tanácstalanul.
De nem! Lelke szárnya suhogását vélem hallani ez órában is! Itt van ! 

Itt kell annak lennie köztünk. Lelki szemeinkkel, ha jól nézzük láthatjuk Öt 
most is jó leikével, szeplőtlen jellemével, széles látókörű európai műveltségével, 
példaadó munkásságával, áldozatkészségével. Ezek voltak az Ő lelkének 
ékességei a felügyelői széken, menyegzői ruhái, mit hétköznap is magán 
hordott. Neve, felejthetetlen emléke pedig élni fog e kerületben, sőt az egész 
hazai protestáns világban, a késő utódok is szívesen emlegetik nagy nevét.

*

Jellemezzem-e Őt mint embert? Mikor 1909 augusztus 17-én Somogy- 
és Vasvármegye nagy és tekintélyes küldöttségétől kisérve a beiktató gyűlésre 
Sopronba megérkezett, az Őt fogadó város és egyházkerület összes jelenvolt 
tagjait előkelő, lebilincselő modorával egy csapásra meghóditotta, úgy hogy 
azonnal tisztában voltunk vele, hogy egy avatott és gyakorlott kéz czéltudatosan 
fogja intézni kiszámított biztossággal az egyházkerület ügyeit. Azóta is minden 
alkalommal volt egy-egy jó szava mindnyájunkhoz. Nem tartotta méltóságán 
alulinak, hogy azon az előkelő magas polczon nálánál kisebb embereket is 
észrevegyen. Leereszkedett hozzájuk, hogy fölemelje őket magához. Szakasztott 
olyan volt az ő életmódjában is. Igazán puritán jellem. Igazán Isten szive 
szerint való ember.

» . *

Mint családjáriak feje, mint férj és apa családjának összes tagjait 
mindig gyöngéd szeretettel kapcsolta magához, szivén, meleg keblén hordozta 
őket, ügyeiket. Mikor egyetlen leánya 1897-ben tavaszfakadáskor a megtört



apai s z í v  mely bánatára, örökös busulására váratlanul mint szépen nyiló 
virág sírba hanyatlott, apai szeretetét lányához azzal' tetézte, fájdalmát azzal 
enyhitette, hogy miként egykor Jákób Ráchelnek, Ö is nagyszerű emléket 
állított a szőcsényi erdős magaslaton, elhunyt Margit leányának hamvai fölé. 
Egyszersmind ettől kezdve egyre szükebbre szorította nyilvános működésé
nek körét, egyre jobban a csöndes magányt kezdte felkeresni, megszeretni, 
szive afelé hajlott. Ott elmélkedik magában elvonultan, ott fejlődik ki az 
a sok szép újabb talentum, melyek amúgy is nemes lelkét még nemesebbé, 
aranyosabbá tették. „Csendes magányban fejlődik a talentum.“

Mint a szabad természet hive, annak meleg barátja, legszívesebben 
időzött a természet templomában, az erdők lombos fáiban, a mezők nyiló 
virágaiban lelte fel lelke egyik főbb gyönyörűségét.

Nem csoda ! Madarak dalolása, erdők zúgása, folyam locsogása, lomb
suttogás, méhdöngicsélés összefoly édes, olvadó harmóniába, melynél szebbet, 
kéjesebbet, altatóbbat, elbájolóbbat s z í v  nem érezhet, fül nem hallhat, hangszer 
nem tolmácsolhat. Aki az erdők fáitól, a szikláktól, a zuhogó pataktól és a 
vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem fogy ki soha belőlük.

Maga is sok fát ültetett, nagykiterjedésü gazdaságán egész erdőt plántált, 
sőt miként Izrael egyik királya, ő is ismerte az erdők fáit : a czedrustól az 
izsópig. Utolsó útja is az általa sokszor megjárt madárdalos erdőn vitt keresztül 
a szőcsényi határban. Ott bontakozott ki nemes lelke porsátorából, és szárnyait 
kibontva, azon a setét kapun át, a halál kapuján váratlanul eltűnt szemeink 
elől, égbe emeltetett, oda, arra az ismeretes táj felé, hol elődei sietve kitárt 
karral elébe jöttek és mint jó ismerőst, bajtársukat meleg szóval, kézszoritással, 
öleléssel köszöntötték.

Köszöntötték őt az Ostffyak, Matkovichok, Káldyak, Podmaniczkyak, 
Vidosok, Radók, Berzsenyiek, Ihászok. Egy pedig közülök látatlanul itt ül 
sorainkban és velünk együtt gyászol, ő is busul, kesereg egyházunk ez újabb 
nagy veszteségén.1

Megdicsőült lélek ott fenn ! Mi sokat, nagyon sokat veszítettünk tebenned, 
mert elhunytoddal leesett a mi fejünk koronája. Te nyertél, mert hűségeddel 
elnyerted az élet koronáját. Amen.

1 Báró Prónay Dezső volt dunántúli egyliázkeriileti felügyelő. 1873—1883
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Jegyzőkönyv
felvéve a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület pénzügyi bizottsá
gának és gyámoldai igazgatóságának 1912. évi július hó 30-án

tartott üléséről.

Jelen voltak:
Hering Zsigmond elnök, méltóságos és főtisztelendő Gyurátz Ferenc 

püspök úi*, Berecz Ábel, Breyer Jakab, Brunner János, Démy Lajos dr., 
Früwirth Károly, Hajnal Endre, Hollós János, Jausz Vilmos, Kiss János, Mihályi 
Kálmán dr;, Poszvék Sándor, Rátz Ottó dr., Scholtz Ödön, Szabó Kálmán, Varga 
Gyula, Weisz Kornél és Brunner Emil dr. pénzügyi bizottsági tagok, utóbbi 
úgy is. mint jegyző.

Elnök a megjelenteket üdvözli, meleg köszönetét fejezi ki a méltóságos 
és főtisztelendő püspök úrnak, hogy kegyes volt ülésünkön megjelenni s Isten 
áldását kérve munkálkodásunkra, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Brunner János és Rátz Ottó dr. pénzügyi 
bizottsági tagokat kéri fel.1. Pénzügyi bizottsági ülés.

1. Elnök jelenti, hogy Löw Fülüp egyházkerületi gyámintézeti elnököt 
súlyos betegsége akadályozta a mai ülésen való megjelenésben. Helyetteseként 
elnök Kiss János lelkész úrat hívta meg, aki szives volt megjelenni.

Tudomásul szolgál.

2. Elnök szomorú kötelességet teljesít, amikor megemlékezik azon súlyos 
veszteségről, mely a pénzügyi bizottságot és gyámoldai igazgatóságot méltóságos 
vései Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő úrnak gyászos elhúnytával érte, 
aki nemcsak szíves érdeklődéssel kísérte állandóan működésünket, hanem abból 
nagy túdással és fáradhatlan szorgalommal mindenkor kivette a maga részét.

Elnök indítványára elhatározza a pénzügyi bizottság, 
hogy az egyházkerület volt nagyérdemű felügyelőjének 
elhúnyta felett érzett mély fájdalmát jegyzőkönyvében . 
megörökíti és erről az elhúnyt özvegyét jegyzőkönyvi 
kivonattal értesíti.
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3. Elnök örömmel jelenti, hogy egyházkerületünk világi felügyelőjét 
dr. Berzsenyi Jenő úr személyében megválasztotta. Indítványára

elhatározza a pénzügyi bizottság, hogy az újonnan 
megválasztott egyházkerületi felügyelő urat tiszteletteljes 
örömmel üdvözli és egyházunk érdekében kifejtendő mű
ködéséhez a kegyelem Istenének gazdag áldását kívánja.

4. Jausz Vilmos főszámvevő lelkes, szép szavakban üdvözli Hering Zsig- 
mond elnök urat azon jubiláns alkalomból, hogy f. é. augusztus 17-én lesz 30 
éve annak, hogy mint a pénzügyi bizottság tagja, jegyzője, majd elnöke műkö
dik. Rámutat azon nagy átalakulásokra, melyeken ezen idő alatt az egyház
kerület pénzügyei átmentek és melyek az egyházkerület anyagi megerősödését 
eredményezték, vázolja ama csendes, zajtalan, de annál értékesebb és áldásosabb 
munkálkodást, melyet elnökünk hosszú 30 esztendőn át mindeme eredmények 
elérése körül kifejtett. Kéri a Mindenhatót, hogy elnökünket egyháza, hazája 
és családja javára tartsa meg és indítványozza, hogy a pénzügyi bizottság az 
elnök urat melegen üdvözölve az iránta érzett szeretetének, tiszteletének .és 
ragaszkodásának jegyzőkönyvében adjon kifejezést.

Főtisztelendő püspök ur meleg üdvözlő szavai után 
a pénzügyi bizottság az indítványt egyhangú lelkesedéssel 
magáévá teszi.

5. Elnök jelenti, hogy az egyházkerületi szabályrendeletnek megfelelően 
időnkint megbízott egy-egy pénzügyi bizottsági tagot, hogy az egyházkerületi 
pénztár heti rovancsolását ellenőrizzék s ezen pénzügyi bizottsági tagok a 
bemutatott jelentések szerint az összes tételek megvizsgálása s az eredeti 
mellékletekkel való összebasonlitása után egyezően állapították meg, hogy a 
pénzkezelést a legnagyobb rendben találták.

Tudomásul szolgál.

6. Elnök jelenti, hogy Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros múlt évi 
szabadságidejének tartamára 1911. évi július 11-én átadta, Hollós János ehker. 
ellenőr pedig átvette, majd 1911. évi július hó 29-én ismét visszaadta az 
egyházkerületi pénztárt a pénzügyi bizottságnak fenti napokon kelt két jegyő- 
könyvének tanúsága szerint

Tudomásul szolgál.

7. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság 1911. évi október hó 28-án 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek 3. pontja szerint számvevő 
jelenti, hogy özvegy Berecz Imréné, Pálfy Ilka, kinek néhai férje inint tanító 
és kántor-orgonista évtizedeken keresztül szolgálta az egyházat s akinek édes 
atyja, néhai Pálfy József az egyházkerületnek közismert oszlopos tagja volt, 
azzal a kérelemmel fordul az egyházkerülethez, hogy kcresetképtelen agg korára 
és Ínséges helyzetére való tekintettel segélyben részesíttessék.



A pénzügyi bizottság az egyházkerüli közgyűlés utólagos jóváhagyása 
reményében 100 korona segélyt szavazott meg folyamodónak.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a pénzügyi 

bizottság azon intézkedését, mellyel a folyamodó özvegy 
javára az 1911. évre 100 K rendkívüli segélyt szavazott 
meg az egyházkerületi államsegélyalap terhére.

8. Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint a számvevő bemutatja Dr. 
Rátz Ottó főiskolai felügyelő által elhunyt fia emlékére létesített „Rátz Gyula 
alapítvány“ alapitó levelének 5 eredeti példányát, mely alapitó levél szövege 
a következő:

Alapítólevél.
A Sopronban 1911. évi október hó 15-én elhunyt édes kedves fiam Rátz 

Gyula, a soproni evang. lyceum III. osztályának tanulója a születése és 
nevenapja, a szüleinek ezüstlakodalma és egyéb alkalmakkor kapott pénzbeli 
ajándékokból, nemkülönben évente az iskolai bizonyítványaiért kapott jutalom
dijakból magának kettő darab 200 koronás korouajáradékot (betű B. 97., 643. 
és 725., 747. szám, szelvény 1911. december 1-től) és 31 korona 10 fillért 
megtakarított.

Felejthetetlen, hőn szeretett, kedves fiam emlékére ezen 431 korona 
10 fillér megtakarított pénzéből alapítványt teszek és erről az egyházi alapít
ványokról szóló szabályrendeletnek megfelelően a következő módon rendelkezem:

I.
Az alapítvány címe: „Rátz Gyula alapítvány“ .

II.
Az 1911. október hó 15-én 431 korona 10 fillért kitevő alapítványi tőke 

a magyarországi ág. liitv. evang. keresztény egyház legfelsőbb jóváhagyással 
ellátott alkotmányának 231. §. c) pontja értelmében óvadékképesnek nyilvánított 
küzértékpapirokban vagy árvaszerü biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott köl
csönben helyezendő el esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására for
dítandó.

III.
Az alapítványi tőke 3 n/0 kamata évenként egy a soproni evang. líceum 

harmadik osztályába járó, jó magaviseleté jó erkölcsű és szorgalmas jó  elő
menetelül ifjúnak ösztöndíjul évente boldogult édes fiam születése napján : 
április hó 5-én kiadandó. Ha ezen nap a húsvéti szünidőre esnék, az ösztöndíj 
az illetőnek postán megküldendő, vagy az illetőnek az ösztöndíj április hó 5-én 
kézbesítendő.



IV.
Az ösztöndíjban részesülő növendék kijelölésének jogát magamnak, ille

tőleg jogutódaimnak tartom fenn. Evégből a lyceum harmadik osztályába járó 
növendékek február hó első felében a lyceum igazgatója által ezen alapító levél 
megmagyarázása mellett hivassanak fel, hogy az ösztöndíjat elnyerni óhajtok 
kérvényüket március hó elsejéig az osztályfőnökhöz nyújtsák be. Az osztály
főnök a kérvényeket a félévi bizonyítványokkal és III. pontra vonatkozó meg
jegyzésével az igazgató útján március hó 26-ig az alapító, illetőleg a kijelölésre 
jogosított jogutódhoz jutassa, ki április hó elsejéig a kijelölésről, az összes kér
vények visszaküldése mellett a líceumi igazgatót értesíti. Az igazgató az ösz
töndíjakat a III. pontban meghatározott napon a kijelöltnek átnyújtja, illetőleg 
postán megküldi.

V.
Az alapítvány évi jövedelme, nemkülönben az alapítványi tőke növelésére 

szánt időközi adományok a tőke gyarapítására fordítandók mindaddig, mig a 
tőke 1000, azaz egyezer korona összegre emelkedik.

VI.
Mihelyt az alapítványi tőke az 1000 korona összegre emelkedett, a minden

kori alapítványi tőke 3°/0-os kamata a III. és IV. pontnak megfelelőleg évente 
kiadandó, a 3%-ot meghaladó kamatjövedelem pedig a tőkéhez csatolandó mind
addig, míg az alapítványi tőke 10.000 koronára emelkedik, amely időtől kezdve 
az összes jövedelem ösztöndíjul kiadandó.

VII.
Addig, míg az alapítványi tőke az ezer korona összeget élnem éri, illetve 

ameddig Isten kegyelméből még élek, az évi ösztöndíjat sajátomból fedezem, 
mert hő óhajom, hogy az ösztöndíj már abban az évben is folyósíttassék, amelyben 
kedves fiam a harmadik osztály növendéke volt.

VIII.
Az alapítványt peres és perenkívtili jogügyekben a fent idézett alkotmány 

119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből és püspökből álló egyház
kerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi bizottság mindenkori elnöke kép
viseli. Kelt Sopronban, 1911. évi október hó 21-éu. Rátz Ottó s. k. alapító. 
Dx\ Zundel Frigyes s. k. tanú, Német Ödön s. k. tanú.

A pénzügyi bizottság az alapító levelet a kiVvetkező 
határozati javaslattal terjeszti az egyhárkerületi köz
gyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés a szülői kegyelet ezen 
szép megnyilatkozását hálás köszönettel tudomásul veszi, 
az alapítványt elfogadja és a szukásos záradék ráveze
tését elrendeli.



11. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság 1912. február hó 6-án tartott 
üléséről felvett jegyzőkönyvet. Ezen jegyzőkönyv 1. pontja szerint tárgyal
tatott a kőszegi leányiskola 1912. évi költségvetése, melyet a pénzügyi bizott
ság jóváhagyott és miheztartás végett a leányiskolái igazgatóságnak kiadott.
A költségvetés szerint

az összes szükséglet..................... 87429 K 40 f
az összes fe d e z e t ................................  66430 „ — „
úgy, hogy tehát a várható hiány 20999 K 40 f

Ebből azonban lejárnak majd a költségvetésbe még fel nem vett követ
kező tételek : 4500 korona közalapsegély, a fenntartási alapítványnak 700 K 
körüli jövedelme, a Gusztáv Adolf egylettől és máshonnan várható segélyek és 
adományok, úgyszintén a számadás beterjesztésekor esetleg mutatkozó évvégi 
maradvány.

Tudomásul szolgál.

12. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint tárgyaltatott a főiskolai 
kisbizottság által pénzügyi szempontból való megvizsgálás végett áttett azon 
javaslat, mely a tanítóképzőintézetben a mennyiségtan-természettani tárgyak és 
esetleg rajz ellátására egy új segédtanári állás szervezését szükségesnek mon
dotta és javasolja.

A pénzügyi bizottság azon esetre, ha az új segéd
tanári állás költségei most valóban teljes fedezést találnak 
és csak néhány év múlva emelkednek majd az egyház- 
kerület által fedezendő lakáspénz többlettel és korpót
lékkal, a javaslatot a maga részéről is pártolja.

13. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint tárgyaltatott a Rosta Ferenc 
tápintézeti gondnok által előterjesztett azon indítvány, hogy az egyházkerület 
mint fenntartó hatóság ne a tápintézet terhére adjon kedvezményeket, hanem 
gondoskodjék oly forrásról, amelyből a kedvezmények egyenértéke a tápintézeti 
pénztárba befolyjék.

A pénzügyi bizottság méltányolja ugyan az indítványnak azon célzatát, 
hogy az intézet jövedelme elsősorban az élelmezés javítására, vagy a mostani 
drágaság mellett az élelmezés hanyatlásának meggátlására, illetőleg a pénztárt 
fenyegető hiány elkerülésére használtassák fel. De mivel ezidőszerint a ked
vezményeknek egyéb fedezeti forrásaira reámutatni nem tud, csakis a tápin
tézeti kedvezményeknek újabb megszorítását javasolhatná. Egyelőre még nem 
látja a veszedelmet oly nagynak, hogy a most folyó számadási év zárlatát be 
nem várhatná. De azért felkéri a főiskolai bizottságot, hogy a kedvezmények 
újabb rendezésének kérdését napirenden tartván, az 1913. év elején terjesszen 
be arra vonatkozó részletes javaslatot.

Tudomásul szolgál.
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14. Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint Szenté Gyula bakonybánki 
tanító, kinek segély kérvény ét az 1911. évi ehkeriileti közgyűlés is a jkv. 
169. pontja szerint tárgyalta, megújította kérelmét, melyet a lelkészi és esperesi 
véleményezés is legmelegebben ajánl.

A pénzügyi bizottság az idézett ehkeriileti határozattal nyert felhatalmazás 
alapján a folyamodó részére az 1912. évi ehkeriileti államsegély terhére 200 K 
egyszersmindenkorra szóló rendkívüli segélyt szavazott meg és utasította az 
ehkeriileti pénztárost, hogy az összeget azonnal folyósítsa.

A pénzügyi bizottság javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság 

intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi.

15. Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint elnök jelenti, hogy a 
soproni magyar kisdedóvó és gyermekmenhely egyesülettől a tanítóképzőintézet 
részére megvásárolt kert tulajdonjogának telekkönyvi átíratása megtörtént és 
a vételár kifizettetett.

Tudomásul szolgál.

16. Ugyanazon jegyzőküny 13. pontja szerint Bcreez Ábel ekher. ügyész 
jelenti, hogy a néhai Simunyák Antal végrendeletének érvénytelenítése iránt 
folyamatban volt perben a kir. Curia helybenhagyta a két adóbíróság Ítéletét 
s eszerint a végrendelet a felperesekkel szemben jogerősen érvénytelennek 
nyilváníttatott.

Ezen jelentés folytán a pénzügyi bizottság a hagyományosok értekezletén 
elfoglalandó álláspontját olykép formulázta, hogy az újabban fellépő örökösökkel 
szemben nem száll perbe, hanem azok esetenként pontosan kiszámítandó örök
részét kifizeti a per lefolytatása nélkül.

Tudomásul szolgál.

17. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja értelmében főtisztesztelendő és 
méltóságos püspök úr bemutatja Molnár Viktor államtitkár azon értesítését, 
hogy hajlandó a törvényhozás hozzájárulása esetén a soproni ág. h. ev. fő- 
gymnázium és vele kapcsolatban internátus részére emelendő épület költségeire 
500.000 K beruházási államsegélyt engedélyezni, az engedélyezés időpontjára 
nézve azonban még nem tud nyilatkozni.

Örvendetes tudomásul szolgál.

18. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja szerint tárgyaltatott Kőszeg szab. 
kir. város képviselőtestületének 1912 január 4-én tartott rendes ülésében 
4237/1911. sz. alatt hozott következő véghatározata:

„Kőszeg szab. kir. város képviselőtestülete a kőszegi 2809. sz. tjkvben 
a 827, 526, 526 a 527, 184*2, 1843, 1839, 1840, 1841 hrsz. alatt felvett ingat
lanokat a dunántúli ág. k. ev. egyházkerület részére nőnevelő intézet fejlesztése



céljaira megszerzi és az építés megkezdésekor azonnal rendelkezésére bocsátja 
és tulajdonul átadja.

Tartozik a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület ennek ellenében a mostani 
nőn évelőin tézetet internátussal egybekötött lehetőleg leánygymnáziummá alakí
tani, esetleg a felsőbb lányiskola mellett más, hasonrangú intézetet felállítani 
és Kőszegen fenntartani. Amennyiben pedig az ág. h. ev. egyházkerület ezen 
tanintézetet Kőszegen fennt nem tartaná, a város képviselőtestülete Freyberger 
Sándor indítványára elhatározza, hogy az ingatlanok vételára a városnak vissza
térítendő leend.

A vételár alapjául az építési bizottságnak 1902. évi becsűjét elfogadja és 
a változott viszonyokra való tekintettel a vételárt 100.000 K, azaz Egyszázezer 
koronában állapítja meg. Miután a város a vételárt kölcsönnel fogja fedezni, a 
kölcsönt ezennel megszavazza, de a kölcsön felvétele és feltételeinek megállapí
tása egy későbbi közgyűlésen fog megállapíttatni.“

A pénzügyi bizottság hálás köszönettel értesül Kő
szeg szab. kir. város nagylelkű ajánlatáról, minthogy 
azonban komoly aggályai vannak afelett, hogy a felaján
lott telek egészségileg nem kielégítő és hogy az átépítés 
roppant pénzügyi nehézségekbe ütközne, nem tartja 
magát hivatottnak a kaszárnyatelek átvételét az egyház- 
kerületnek ajánlani.

Mégis teljesen áthatva azon óhajtól, hogy az intézet 
Kőszegen maradhasson és ott tovább fejlesztessék, a követ
kező indítványt terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé: 

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri Kőszeg szab 
kir. városát, hogy az egyházkerületnek egy általa szaba-. 
don kiválasztandó és teljesen megfelelő telek megvásárol- 
hatása céljából a most felajánlott teleknek pénzbeli értékét, 
vagyis 100.000 K-t bocsásson a rendelkezésére.

19. Elnök bemutatja a bold, emlékű Simunyák Antal úr hagyományosainak 
1912 évi március hó 20-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint 
a pénztár megvizsgáltatott, rendben találtatott, a pénzkezelőknek a felmentvény 
megadatott.

Miután a néhai Simunyák Antal örököseinek egy része által végrendelet 
érvénytelenítése és járulékai iránt indított perben hozott két alsófoku marasztaló 
Ítéletet a kir. Curia is helybenhagyta, továbbá Révei Jenő kereskedő budapesti 
lakos, mint Tillinger Gyuláné szül. Horváth Aranka és Horváth Jenő törvényes 
örökösök engedményese Dr. Gondos Jakab budapesti ügyvéd utján a soproni 
kir. Törvényszéknél 7926/1911. p. sz. alatt újabb pert indított 6944 K 44 f 
örökrésztőke és járuléka kiadása iránt, elhatározta az értekezlet, hogy az újabban 
fellépett örökösök illetve engedményesük örökrész járandóságát, mely Bcrecz 
Abel ügyész kiszámítása szerint a kereseti összeggel szemben csak 4277 K



20 f-t tesz ki, valamint ennek a kereset indítástól, vagyis 1911. december 
31-től a letételig járó 5% kamatait a felperes részére a perbíróságnál helyezi 
letétbe, a törvényszéki Ítélettel jogerősen 153.979 K 56 f-ben megállapított 
hagyatéki vagyont pedig, illetőleg annak az eddig teljesített kifizetések levonása 
után fennmaradó részét, és pedig a meglévő értékpapírokat és takarékbetéti 
könyvecskéket természetben a magán kötelezvényeknek pedig készpénzbeli 
teljes egyenértékét a letétel napjától járó kamatokkal együtt a soproni kir. 
járásbíróságnál mint hagyatéki bíróságnál helyezi kamat nélküli letétbe azzal, 
hogy a szelvények beváltásakor a kamatoknak a letétel napjáig járó része 
visszautalandó.

A létesítetett tartalékalapot az értekezlet a magáénak tartja, abból mit 
sem fizet ki. a törvényes örökösök arra vonatkozó igényét jogosnak el nem 
ismeri, miért is ilyen igények támasztása esetén perbe száll. Mégis óvatosságból 
elhatározza, hogy ezen kérdésnek jogerős eldöntéséig a tartalékalap kamatai 
nem osztandók fel.

Tudomásul szolgál.

20. Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint Németh Ferenc hagyatéki 
felügyelő által előterjesztett azon kérelemnek, hogy a végrendelkező által 
részére hagyományozott évi 600 K dij a jövőben is kiadassák neki, helyt ad, 
és a 600 K dijat a tartalékalap jövedelmének terhére ezentúl is kiutalja.

Tudomásul szolgál.

21. Ug3’anazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint végrendeleti végrehajtó 
élve azon jogával, hogy halála esetére az őt illető felügyeleti jogot gyakorló 
és az ennek fejében hagyományozott évi 600 K dijat élvező utódot nevezhessen, 
utódjául a dunántúli ág. h. cv. egyházkerületet nevezi meg. Felajánlja továbbá 
az ülésteremben leendő felfüggesztés céljából boldogult Simunyák Antal 
életnagyságu fényképét.

Köszönettel tudomásul szolgál.

22. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint Németh Ferenc végrendeleti 
végrehajtó előadja a néhai Simunyák Antal végrendelete elkészültének részletes 
történetét és azon következtetésre jut, hogy a végrendelet érvénytelenitését 
egyedül dr. Schreiner Károly mulasztása okozta, miért is azon indítványt 
terjeszti az értekezlet elé, hogy a néhai Simunyák Antal végrendeletének 
érvénytelenitéséből kifolyóan kárt szenvedett hagyományosok ezen káruk 
erejéig vonják anyagilag felelősségre dr. Schreiner Káról}' soproni ügyvédet.

Az értekezlet ezen indítványt egy hozzája terjesztendő jogi vélemény 
kidolgozása céljából kiadta Berecz Ábel egyházkerületi ügyésznek és a kérdés 
feletti határozathozatalt egy újabb értekezletre tartotta fenn.

Ezután elnök bemutatja az eg)diázkeriileti ügyész által e tárgyban időközben 
beterjesztett jogi véleményt, mely a következőleg hangzik:
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„Néhai Simunyák Antal elkészítette a végrendeletét, elvitte dr. Schreiner 

Károly ügyvédhez s ennek az irodájában történt a végrendelet aláírása és pedig 
két példányban. Az egyes példány egész terjedelmében az örökhagyó sajátkezű 
írása, a másikat más valaki irta, amint ezt a végrendelet záradékában a tanuk 
a végrendelet mindenik példányának megfelelően bizonyítják.

Hogy a végrendeletnek azt a példányát, amely nem az örökhagyó Írása, 
ki írta és hol, azt biztosan megállapítani nem tudtam. Németh Ferenc úr — 
ha jól emlékszem — nálam azt mondta, hogy a végrendeletnek ezt a példányát 
a Dr. Sehreiner irodájában írták, avagy hogy a dr. Schreiner íratta. Hivat
kozom Németh Ferenc úrnak írásbeli jelentésére, melyet 1910. évi július hó 
30. napján e bizottság nagyságos elnökéhez beterjesztettem. Abban a jelentés
ben szó van arról, hogy a végrendelet II. példányát a Dr. Schreiner irodában írták.

Dr. Schreiner úr és az ő nála alkalmazott másik végrendeleti tanú, Neu
mann Simon azt állítja, hogy a végrendelet II. példányát nem a dr. Schreiner 
irodájában írták, hanem az örökhagyó íratta másutt és a végrendelet mind a 
két példányát megírva és összefűzve készen hozta a dr. Schreiner irodájába, 
itt pecsélte meg, s itt történt a végrendelet aláírása és semmi egyéb.

A dr. Schreiner úrnak és az ő alkalmazottjának az az előadása természet
szerűleg azt akarja mondani, hogy a végrendelet megalkotásánál a dr. Schreiner 
Károly ügyvéd nem hivatalos minőségben, nem mint ügyvéd járt el, hanem 
csakis mint végrendeleti tanú; tehát ellene az ügyvédi rendtartás 71 §-a nem 
alkalmazható és ő kártérítéssel nem tartozik.

Ez nem áll, mert néhai Simunyák Antal nem csupán azért ment a dr. 
Schreiner Károly ügyvéd irodájába, hogy ott végrendeleti tanukat fogjon ; hisz 
ilyeneket másutt is kapott volna az ismerősei, — lyceumi tanárok, tanítók 
stb. — körében, hanem azért ment a dr. Sehreiner Károly ügyvédhez, hogy 
ez, mint jogtudós, a végrendelet megalkotását ellenőrizze, vezesse és a vég
rendelet sérthetetlenségét biztosítsa.

Akár szerepel dr Schreiner Károly végrendeleti tanúként, akár nem, 
akár ő Íratta a végrendeletnek nem az örökhagyó által írt példányát, akár 
nem : kétségtelen, hogy az örökhagyó nem fordult volna a dr. Schreinerhez, 
ha ügyvéd nem lett volna.

Ebből tehát az következik, hogy dr. Schreiner Károly mint ügyvéd, 
hivatalosan járt el s neki kötelességében állott gondoskodni arról, hogy a vég
rendelkező akarata teljesüljön, hogy a végrendelet megtámadthatatlan legyen s 
mert ezt a kötelességét teljesíteni elmulasztotta, ennélfogva az ügyvédi rend
tartás 71 §-a értelmében kártérítéssel tartozik és a hagyományosoknak joga 
van dr. Schreiner Károly ellen fellépni és tőle kártérítést követelni.

Ezt azonban csak egyenként tehetik, nem közösen s különösen nem tehetik 
az. egyházkerület által s ennek a felperessége alatt; az egyházkerület. csak az 
ő tulajdonát képező és az ő vezetése alatt álló intézmények érdekében léphet 
fel, ha akar, kártérítési keresettel, de magán személyek nevében nem, s azok
tól megbízást sem fogadhat el.



A pénzügyi bizottság ezen jogi véleményt, mint 
jogi szempontból helyeset, elfogadja, az abban foglalt 
indítványt a magáévá teszi és pártolólag terjeszti fel az 
egyházkerületi közgyűléshez.

23. Elnök jelenti, hogy a nagydémi ág. h. ev. egyházközség jegyzőkönyvi 
kivonat útján mondott köszönetét azon kétrendbeli segélyért, melyet az egyház
kerület részére juttatott.

Tudomásul szolgál.

24. Elnök bemutatja a lőrintei uradalomban folytatott gazdálkodás ellen
őrzése céljából kiküldött bizottság üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint 
a gazdaság okszerűen vezettetik, a birtok termőképességének állaga emelkedik, 
az épületek jó  karban vannak, szükségszerüleg javíttatnak, sőt újabb építkezések 
is történtek, az adók és egyéb közszolgáltatások, úgy a jelzálogtartozás kamat 
és tőketörlesztési részletei pontosan fizettetnek. Az erdők kezelésére vonatkozó 
üzemterv, valamint az épületekről vezetendő leltár azonban még mindig nincsenek 
elkészítve.

A pénzügyi bizottság javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul 

veszi, az abban megjelölt hiányok pótlását pedig megsürgeti.

25. Berecz Ábel egyházkerületi ügyész jelenti, hogy a néhai Ihász Lajos 
hagyatéka tárgyában hozott elsőbirósági Ítéletet a győri kir. Ítélőtábla helyben
hagyta és így az egyházkerület a pert a két alsóbiróságnál megnyerte.

Tudomásul szolgál.

26. Elnök bemutatja a „Báró Baldáesy Antal protestáns alapítvány“ ügy
vivőjének jelentését az 1911 évről és az 1912 évi költségelőirányzatot.

Tudomásul szolgál.

27. Elnök bemutatja az egyházkerületi pénztárosnak kimutatásait az 191 í 
év és az 1912 év első felében elhelyezett és visszafizetett jelzálogkölcsönökről.

Tudomásul szolgál.

28. Berecz Ábel egyházkerületi ügyész Simunyák Antal hagyatéka tárgyá
ban a következő jelentést terjeszti elő: A néhai Simunyák Antal végrendeleté
nek érvénytelenítése iránt Tamaska Gyula és társai által indított perben a 
felperesek holléte és vagyoni állapota iránt teljesített nyomozás rendén meg
fordultam Bécsben dr. Kraszna ügyvédnél, aki a Tornai Antalné Tamaska Lidia 
leányának Tornai Antóniának a hagyatékában gondnok volt és valószinüleg 
jelentést tett a hagyatéki bíróságnak arról, hogy a Tornai Antalné jelentékeny 
összeget nyert, minélfogva a wien-josefstadti járásbiróság megkereste a soproni 
törvényszéket annak közlése iránt, hogy a Tornai Antalné ügye miben áll? A



11

törvényszék válasziratában közölte a nevezett hagyatéki bírósággal, hogy Tornai 
Antalné felperes a pert megnyerte és javára 13.115 K 20 f  birói letétben van.

Most a nevezett bécsi bíróság aziránt kereste meg a törvényszéket, hogy 
a letétben levó' összeget utalja át Bécsbe a hagyatéki bírósághoz és a törvény
szék engem, mint az egyházkerület képviselőjét, felhívott, hogy nyilatkozzam, 
beleegyezem-e a letétben levő összegnek a bécsi hagyatéki bírósághoz leendő 
átutalásába?

Erre a felhívásra az egyházkerület pénzügyi bizottságának az utasítása 
nélkül nem tartottam magam jogosultnak és ennélfogva az ügyet a tekintetes 
Bizottság elé terjesztem és kérek utasítást.

A bécs-josefstadti járásbíróság fenntirt átiratából értesültem először arról, 
hogy a kérdéses Tornai Antalné Tamaska Lidia már 1876 évi május hó 9. 
napján halt meg, tehát sokkal előbb, mint Simunyák Antal (1887 április 22) 
és mégis a hagyaték tárgyalása rendén mindig Tornai Antalné mint élő szere
pelt, az ő neve van aláírva a dr. Pósfay Sándor volt kir. közjegyzőnél a 
hagyaték tárgyalásáról felvett jegyzőkönyvre, az ő nevére szólnak a hagyatéki 
iratok mellett levő kézbesítő ívek; ám ezeket kivétel nélkül Antónia Tornai 
irta alá és ezt a bíróságok észre nem vették, valamint azt sem. hogy a vég
rendelet érvénytelenítése iránt indított perben is ez a lapsus szerepel végig.

A dolog tehát úgy áll, hogy voltaképpen semmiféle hagyatéki intézkedés 
sem emelkedett jogerőre és hogy a rendes' perben felültünk.

A bécs-josefstadti járásbíróságnak a törvényszékhez intézett átiratában 
nincsenek megnevezve a Tornai Antónia örökösei; az sincs megemlítve, hogy 
örökösök egyáltalán léteznek; nem lehetetlen, hogy nincsenek és ha ez áll, 
akkor a hagyaték a kincstárra száll és ha a soproni törvényszék a letétben 
levő összeget átküldi Bécsbe, akkor ezt is az osztrák kincstár örökli. Szüksé
gesnek tartanám, hogy mindenekelőtt keresné meg a törvényszék a nevezett 
bécsi járásbíróságot aziránt, hogy a néhai Tornai Antalné Tamaska Lidia és a 
néhai Tornai Antónia hagyatéka ügyében hozott átadó végzéseket hiteles máso
latban közölje. Ha ezekből azt látnók, hogy kik az örökösök, akkor a letétben 
levő összeg után a magy. kir. államkincstárnak járó örökösödési illetéket meg 
kellene szabatni s az ennek levonásával maradó összeg áttételébe belegyezhetünk.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi, 
az abban véleményezett álláspontot a magáévá teszi és 
aszerint való eljárásra utasítja az egyházkerületi ügyészt.

29. Elnök jelenti, hogy a „Pesti Magyar Kereskedelmi Bank“ és a 
„Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság“-tói a következő teljesen 
egyenlő ajánlatok érkeztek: Nevezett pénzintézetek hajlandók az egyházkerület 
értékpapírállományának őrzését és kezelését telj» sen díjmentesen elvállalni és 
pénzfölöslegeit további intézkedésig 4°/0 netto kamattétel mellett gyümölcsöztetni. 
A betéti összegek felett az egyházkerület minden előzetes felmondás nélkül 
bármikor szabadon rendelkezhetne. Egyéb bankári üzletek lebonyolításánál csak 
készkiadásaikat számítanák fel, minden egyéb díj vagy illeték alkalmazása nélkül.



12

A pénzügyi bizottság a „Pesti Magyar Kereske
delmi Bank* ajánlatát elfogadásra ajánlva pártolólag ter
jeszti fel az egyházkerületi közgyűléshez. Egyben fel
hívja elnöke útján a soproni takarékpénztárt, nyilat
kozzék aziránt, hajlandó-e az eddigi összeköttetést ezen 
új feltételek mellett fenntartani, a beérkezendő választ 
pedig csatolja a felterjesztendő ajánlatokhoz.

30. Dr. Poszvék Lajos intézeti orvos ezen állásáról folyó évi július 2-án 
lemondott és kéri. hogy tiszteletdíja a folyó évi július és augusztus hónapokra 
is kiutaltassák.

A pénzügyi bizottság a folyó évi augusztus hó 
végéig járó tiszteletdíjat részére kiutalja.

31. Elnök bemutatja a pozsegai cv. egyházközség felszerelt kérvényét, 
melyben templomépítéshez szükséges 0000 K kölcsön megszavazását kéri.

A pénzügyi bizottság a kérelmezett 6000 K köl
csönt Pozsega egyházközség részére megszavazza. Ameny- 
nyiben azonban a kölcsönösszeget csak lombard útján 
megszerzendő pénzből tudná kiutalni, a kamatkülönbö
zetet a kérelmező egyházközség terhére írja.

32. A főszámvevő jelenti, hogy az ehkeriilct közvetlen kezelése alatt 
álló 14 pénztár közül a Simunyák Antal hagyatéki pénztárt a hagyományosoknak
1912. évi március 20-án tartott értekezlete már megvizsgálván, és jóváhagyván 
a többi 13 pénztár naplóját és számadását azzal terjeszti be, hogy azokat az 
egyházkerületi ellenőr tételről-tételre megvizsgálta és rendben találta. Hasonló
képpen helyesnek találta a számvevőség is, amikor láttamozás előtt felül
vizsgálta.

Az összes pénztárak tétel- és tőkeforgalmát, valamint 1911. december 
31-iki vagyonállását részletesen feltüntető „Kimutatás“ nyomtatásban megjelent 
és azt ez évi főülésünk előtt 3 héttel az illetékes tényezőknek rendelkezésére 
bocsátottuk.

Mivel a gyámoldai pénztárról külön kell jelentést tennem, az egyetemes 
közalap, és egyetemes nyugdíj intészeti pénztárakról pedig, amelyek a befolyt 
járulékokat és adományokat az egyetemes egyház pénztárába továbbítják, külön 
nem szükséges megemlékeznem : a többi kilenc pénztárra és az összesítésekre 
vonatkozó jelentésemet a következő pontokban bátorkodom előterjeszteni :

33. Az összesített árvapénztárban a hátralék sajnos ismét emel
kedett. még pedig 345 K 22 fillérrel és a számadási év végén 1145 K 98 f 
tett. Ezen összeg 2 somogyi és 7 tolna-baranyai egyházmegyei gyülekezetét 
terhel.

Tudomásul szolgál.
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34. A közigazgatási pénztár bevételi rovatában a lelkészi és segéd- 
lelkészi kongnia tételein kivid, melyek külön számlára tartoznak, csak az 
alapítványi pénztárból nyert kezelési díj mutat 544 K 53 fillérnyi emelkedést, 
valamint az egyetemes közigazgatási segélytétele, amely az ez évben felosztásra 
kerülő 15.000 K rendkívüli segéllyel megnagyobbodott. A kiadások rovatában 
az 1911. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 144.145 pontjában és 101. pontja c) 
alpontjában foglalt határozatok következtében a fizetések és tiszteletdíjak 
441 K 67 fillérrel emelkedtek, a nyomtatványok költségei is nagyobbak 
127 K 60 fillérrel és közeljárnak már a 3000 koronához. Az 1911. egyház
kerületi jegyzőkönyv 143. pontjában foglalt határozatnak a hatása egyelőre 
csak 288 korona 83 fillérnyi emelkedésben jelentkezik, mivel magasabb napi
díj még csak a számadási év utolsó negyedében járt. A pénztári maradék, a 
lelkészi és segéd lelkészi kongnia javára eső részt nem számítva 3.385 korona 
22 fillér. Körülbelül ugyanannyit tüntet fel a vagyonkimutatás mint tiszta 
vagyongyarapodást, mert ennek 18.457 korona 62 fillérnyi összegéből termé
szetesen levonandó a 15.000 korona rendkívüli közigazgatási segély, amelyet, 
mivel az egyházkerületi közgyűlés még nem határozott felosztásáról, nem is 
lehetett még a teher rovatába állítani.

Tudomásul szolgál.

35. A theologiai akadémiai pénztárban a személyi kiadás az utolsó 
két egyházkerületi közgyűlés határozatai folytán a törzsfizetések, lakáspénzek, 
korpótlékok, zene- és tornatanítói díjak címén összesen 2.343 K 34 fillérrel, 
a könyvtári költség 550 koronával nagyobb volt ; viszont egyházközségi járu
lékok címén 391 korona 19 fillérei, alapítványi jövedelem cimén 777 korona 
87 fillérrel, hallgatók díjaiból 112 koronával kevesebb folyt be. Hozzá még 
a pénztári maradék is 1911. év elején 2889 K 28 fillérrel volt kisebb mint 
1910. év elején. Mindamellett az év végén csak 320 K 61. fillérnyi túlkiadás 
mutatkozott. Ez semmiképpen sem lehet aggasztó, mivel bő fedezetet talál a 
pénztár 2450 K 43 fillérnyi hátralékos követelésében, nem is szólva az ala
pítványi pénztárban kezelt akadémiai alap 1862 K 88 fillérnyi kamatjáról 
amely ez évben is a tőkéhez csatoltatott.

Tudomásul szolgál.

36. A főgimnáziumi pénztár helyzete is mindenképpen megnyugtató. 
A fenntartási államsegély ismét 2000 koronával, 36.000 koronára emelkedett; 
a tanulók dija cimén befolyt összeg apadt ugyan, de csak 71 koronával, és ha 
hozzávesszük, hogy e tételnél a hátralékos követelés 328 koronával nagyobb, 
tulajdonképpen ez a jövedelem is emelkedést mutat. A személyi kiadás az 
állami fizetéskiegészitést nem számítva, 1.336 korona 33 fillérrel több a múlt 
évinél, viszont 8 dologi tételnél összesen 1323 korona 40 fillérnyi megtakarítást 
találunk. A most már 14557 korona 79 fillérnyi tartalékalap 556 korona 
59 fillérrel gyarapodott, a felszerelések és tanszerek értéke 2248 koronával,



az évvégi pénztári maradék is 1407 korona 90 fillérei több, amihez hozzávévén 
még a hátralékos követelések 568 korona többletét és leszámítván egy teher
tételnek 57 korouányi nagyobbodását: az intézet tiszta vagyonának gyarapodása 
4723 korona 46 fillért tesz.

Tudomásul szolgál.

37. A tanitóképzőintézeti pénztár helyzete állandó aggodalmunk 
tárgya. Az egyetemes közalapból és egyházkerületi államsegélyből nyert jövedelem 
1000 koronával volt kisebb, az 1910. évinél, de együttesen 11.400 koronát 
tett. Igaz hogy a személyi kiadások emelkedésének a pénztár szoros jövedeleméit 
terhelő része 1613 korona 34 fillér. De másrészt 6 dologi tétel együttesen 
624 korona 19 fillérrel kisebb és a 17.300 korona kölcsönből sem törlesztett 
semmi. Mégis 595 korona 83 fillér tulkiadással záródott a számadási év. E 
vigasztalan helyzetben némi balavány reményt nyújt a 800 korona segély, 
amelyet az intézet berendezési, illetve kisebb építési célokra az államtól nyert 
s a melyet a múlt évben tőkésítettünk, ez évben pedig a jelzett célokra fel 
fogunk használni.

Tudomásul szolgál.

38. A kőszegi felsőbb leányiskolái pénztár bevételei közül feltűnő 
emelkedést mutat a növendékek fizetéseinek tétele, amely 9.869 koronával 
nagyobb a múlt évinél. De körülbelül ugyanakkora emelkedés állott be a 
kiadások rovatában, ahol csak a fűtési és könyvtári szükségletek szerepelnek 
a múlt évinél kisebb összeggel. A kiadások szaporodásából 1.354 korona 38 fillér 
az élelmezésre, 2.550 korona 38 fillér a felszerelésekre és tanszerekre, 1259 
korona 92 fillér a személyi tételre és 2829 korona 53 fillér az országos tanári 
nyügdij alapjárulékra esik. A pénztár helyzete egészben véve azonos a múlt 
évivel. Az évvégi tulkiadás ugyan 1.172 korona 43 fillérrel nagyobb mint volt 
az év elején, de ezt a többletet ellensúlyozza az évvégi tőkének 1225 korona 
53 fillérnyi többlete. Az intézet vagyonkimutatásában sajnálatos tévedés folytán 
az épületnek értéke megint csak a régi biztosítási összegben szerepel, amelyet 
a számvevőség az ez évről szóló kimutatásban majd az uj kötvények megfele
lően 27896 korona 60 fillérrel emelni fog. Ezt nem tekintve a vagyon g}rara- 
podása 8924 korona 47 fillérben jut számszerű kifejezésre, amiből 6871 korona 
78 fillér a felszerelések- és tanszerekre esik. Az intézet pénzügyi helyzete 
továbbra is nagyon aggasztó, mivel még akkor is, ha a szükségletek természet- 
szerű növekedését nem vészük is számításba, már ez idő szerint legalább 
25000 korona rendkívüli segélyre szorul.

Tudomásul szolgál.

39. Az alapítványi pénztár tőkéi, melyek közül a tömegesen kezeltek 
tiszta 4 1/2 °/0 ■os kamatban részesülnek, összesen 26998 korona 82 fillérrel 
gyarapodtak. E gyarapodási összegből 13339 korona 17 fillér az alapok javára*



Mint uj alapítványok most először szerepelnek: a Rátz Gyula féle 453 
korona 85 fillérrel, a Gömbös Géza féle 1026 korona 25 fillérrel, a soproni 
evang. tanitóképzőintézet volt növendékeinek találkozási alapítványa 55 korona 
66 fillérrel, és a kőszegi leányiskola egyházkerületi tanitóegyleti alapítványa 
5 korona 02 fillérrel; mint uj alapok pedig az egyházkerületi sajtóalap 30 korona 
82 fillérrel és a kétféle maradékból létesített ideiglenes alap 400 koronával. A 
régebbi alapítványok részint saját kamatjukkal, részint újabb adományokkal 
gyarapodtak. Ez utóbbiak közül említésre méltók a Király Béla ösztöndij- 
alapitványára befolyt 100 korona, a leányiskolái köztőkére 400 korona, az 
egyházkerületi lelkészegylet leányiskolái alapítványára 155 korona, a Maróthy 
Lászlóné Káldy Ida alapítványára az alapitó részéről ismét 200 korona, a 
kemenesaljai egyházmegyei egyházkerületi árvaházalapitványára 91 kor. 55 füll.

Az alapok közül az összesített leányiskolái alap 2218 korona 95 fillérrel 
gyarapodott, ami főleg néhai Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő újabb 
1800 koronán y i adományának köszönhető. Ellenben a missiói alap az egyetemes 
közalapból nyert segély és egyéb adományok 1874 korona 70 fillérnyi bevétele 
ellenére 681 korona 43 fillérre apadt, aminek oka elsősorban a horvátországi 
missió segélyezése. A tanítóképző-intézeti építési alaphoz csatoltuk egyelőre 
az államtól nyert 800 koronányi segélyt. Igen szépen gyarapodott az egyház- 
kerület árvaház alapja 2978 korona 53 fillérrel, amiből 2446 korona 04 fillér 
adomány: az alaptőke az év végén 13.787 korona 91 fillér. A tápintézeti 
tartalékalap 5000 korona befizetéssel és 930 korona 83 fillér kamattal 26.613 ko
rona 95 fillérre emelkedett.

A pénztárnak 143.292 korona 68 fillérnyi évvégi maradékából 128.595 korona 
az egyházi adóalapot illeti és csak 14.697 korona 68 fillér esik a tartalékalap 
javára. Ezen alap tőkéje 9740 korona 53 fillérrel apadván, az év végén 
48.929 korona 65 fillér volt. Ha c tőkéhez hozzáadjuk a maradékot és a 
4.998 korona 30 fillérnyi tiszta kamathátralékot, úgy a tartalékalap értéke 
68.625 korona 63 fillért tesz, ami a múlt évihez viszonyítva 3986 korona 
54 fillérnyi gyai’apodást mutat.

Tudomásul szolgál.

40. A tápintézeti pénztár helyzete megnyugtató. Az ifjak részéről 
lefizetett díjak 1685 koronával szaporodtak, minek ellenében az élelmiszerek 
és egyéb konyhai szükségletek 2468 korona 95 fillérrel, a házi kiadások 
538 korona 76 fillérrel emelkedtek. Ámbár a számadási év 4153 korona 
67 fillérrel kisebb maradékkal kezdődött és a kegyadományok is 213 korona 
81 fillérrel apadtak: a tartalékalapot újabb 5000 koronával lehetett gyarapítani 
és az év végén 503 korona 27 fillérnyi pénztári maradék is volt. Aggodalomra 
ezidőszerint nincsen okunk, de komoly megfontolásra méltó a bölcsen gazdál
kodó gondnoknak az az óhaja, hogy a kedvezmények lehető megszorítása útján 
az élelmezés még inkább javíttassák.

Tudomásul szolgál.
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41. A főiskolai nyugdíjintézet tőkéje 1911-ben is 8088 korona 30 fil
lérrel gyarapodott, mivel a tanári lakáspénzalap javára kifizetett 4600 korona 
fedezésére az év elején megvolt tetemes pénztári maradékot lehetett felhasz
nálni. Az év végén csak 342 korona 80 fillér volt a maradék. A tiszta vagyon 
1714 korona 48 fillérrel gyarapodott és körülbelül ekkora tőkegyarapodásra 
lehet ezentúl számítani, úgy hogy a helyzet itt teljesen megnyugtató.

Tudomásul szolgál.

42. A forgalmi pénztár, amely az egyházkerületi pénztáros által külön 
vezetett .Átmeneti pénztár“ és „Póstatakarékpénztári pénztár“ egyesítése, csak 
átmeneti jellegű tételek nyilvántartására szolgál. De mivel a postatakarék
pénztár évvégi ideiglenes tőkéjében az összes pénztárak évvégi maradékainak 
nagyobb részei is bennfoglaltatnak, azért a teljes pénztári maradékok csak az 
illető pénztáraknál vannak feltüntetve. Az összes pénztárak 157.108 korona 
21 fillérnyi tiszta maradékából 1911. évi december 31-én még 153.015 korona 
43 fillér mint ideiglenes tőke állott fenn, amelynek itt e pénztárban termé
szetesen mint visszafizetett ideiglenes tőkének kell szerepelnie.

Tudomásul vétetik.

43. Az összes pénztárak pénztári forgalma újra emelkedett, még 
pedig 234.636 K-val és immár meghaladta a négymillió K-át. A 4,108.563 K 
13 f-nyi pénztárforgalomban benn foglaltatik már a 2,241.226 K 90 f-nyi tőke- 
forgalom is, amely a múlt évinél 330.406 K 30 f-rel nagyobb. Az összes pénz
tárak tőkéinek tiszta gyarapodása 37.724 K 46 f. Ebből 400 K esik a küz- 
értékpapirokra, 23.349 K 55 f a takarékbetétekre és 14.089 K 41 f a magán- 
kötvényekre. Ez utóbbiak közül csak 5 és és 5 ‘/̂  °/0-os tőkék összege gyara
podott, a többiek mind apadtak; szintúgy apadtak a 4 ,/2°/ü-os takarékbetétek 
és emelkedtek a 4 és 3 '/2 °/0-osak. Ennek tulajdonítható, hogy az összes pénz
tárak együttes kamatjövedelme a nagyobb tőke mellett is 632 K 88 f-rel 
kisebb a múlt évinél, valamint 579 K 02 f-rel kisebb is a kamathátralék, ami 
tehát együttvéve 1211 K 90 f-nyi hanyatlást mutat.

Tudomásul szolgál.

44. Az egyházkerületi intézetek és pénztárak tiszta vagyona 1,046.305 K 
33 f; a múlt évihez viszonyítva a gyarapodás 43.449 K 22 f. Tiszta terhe egy 
pénztárnak sincs.

Tudomásul szolgál.
A pénzügyi bizottság főszámvevőnek e mindenre 

kiterjedő szép jelentéséért jegyzőkönyvileg őszinte 
köszönetét szavaz.

45. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság által kiküldött pénztár vizsgáló 
bizottságnak az 1912 évi július hó 26-án a pénztár megvizsgálása tárgyában 
tartott ülésről felvett jegyzőkönyvet, melynek tanúsága szerint az összes értékek
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hiány nélkül megtaláltattak és illetve a kimutatott kötelezvényálladékkal szem
ben tapasztalt hiányok igazoltattak.

A pénzügyi bizottság javaslata: Az egyházkerü
leti közgyűlés a számvevőnek és pénztárosnak, valamint 
a kulcsőröknek a felmentvényt megadja.

46. A számvevő beterjeszti a részletes költségvetések alapján összeállított 
1912 évi költségelőirányzatot, amely szerint az összes bevétel 846.048 K 
49 f, az összes kiadás 881.486 K 86 f. A kiadásban foglaltatik 2089 K 57 f  
kölcsöntörlesztés és 187.569 K 70 f  tőkésítés. A tiszta hiány 35.438 K 37 f, 
amely az egyes pénztárak költségvetéseiben még nem szereplő egyházkerületi 
államsegélyrészletekben fog fedezetet találni.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi s 
a következő határozati javaslatot terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé:

Az egyház kerületi közgyűlés az előterjesztett költ
ségelőirányzatot elfogadja és utasítja a pénztárak kezelőit, 
hogy annak alapján járjanak el.

47. A számvevő bemutatja az egyházkerületi pénztárosnak mint biztosí
tási megbízottnak az 1911. üzletévről szóló jelentését. Eszerint a tűzosztály- 
ban a 1998 biztosítás köttetett 8.656,167 korona 03 f  értékben, a jégosztály
ban pedig 16 biztosítás 27.836 K 76 f  értékben. A tűzbiztosítások száma tehát 
ismét szaporodott 177 darabbal; ellenben a jégbiztosításoké 9 darabbal apadt, 
amazoknál az érték emelkedése 556.054 K 10 f, emezeknél pedig az érték
apadás 30.301 K 64 f. A társaság az egyházkerületi pénztár közvetítésével 
8185 K 54 f  kárösszeget fizetett ki, még pedig 7687 K 17 f-t a tűzosztályban 
és 498 K 37 f-t a jégosztályban. Az egyházkerület tiszta nyeresége 4074 K 
78, f  vagyis a múlt évinél 102 K 35 f-rel több.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a biztosítási jelentést 

tudomásul veszi és a biztosítást közvetítő lelkész és tanító 
uraknak e téren kifejtett önzetlen munkásságukért jegy
zőkönyvi köszönetét nyilvánítja.

48. Főtisztelendő püspök úr indítványára
a pénzügyi bizottság a következő javaslatot terjeszti az 
egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja az egyház- 
községeket, azok lelkészeit és tanítóit, hogy a községben 
előforduló biztosításokat és pedig nemcsak a középüle
tekre és egyéb közvagyonra, hanem az egyes egyház- 
községi tagok személyére és vagyonára vonatkozó bizto-2
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sításökat is az egyházkerület közvetítésével kössék és 
illetve köttessék meg és tegyék ezt annyival is inkább, 
mert az egyházkerülethez beérkezendő segélykérvények 
közül azon községek kérvényei fognak előnyben része
sülni és elsősorban figyelembe vétetni, amely egyház- 
községek a biztosítás terén kifejtett buzgóságukkal az 
egyházkerület biztosítási pénztára jövedelmének emelé
séhez hozzájárultak.

49. Hollós János egyházkerületi ellenőr jelenti, hogy a Kleeblatt Hermann- 
féle házról vezetett 1911. évi pénztári naplót és számadást megvizsgálta és 
rendben találta. A takarékpénztári betét gondnok kezelése alatt van.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi 
és az alapító levél értelmében Jausz Vilmos házgondnok
nak a felmentvényt megadja.

50. A számvevő jelenti, hogy az „Egyháztörténelmi emlékek“ kiadása 
az 1907—1911. években összesen 3337 korona 90 fillérnyi kiadást igényeltek, 
amiből 1912 július haváig 291 példány elárusítása útján 890 korona 40 fillér 
térült meg, úgy, hogy a tulkiadás 2447 korona 50 fillér. Ennek ellenértékéül 
szolgál még 650 példány.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi 
és a munkának terjesztése céljából továbbra is kéri az 
egyházkerületi közgyűlés hathatós támogatását.

51. A számvevő az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
127. pontjához jelenti, hogy az egyházkerületi énekeskönyv még az 1911. 
év utolsó negyedében négy kiadást érvén, a kiadó cég a szerződés értelmében 
4800 koronát fizetett be az egyházkerület alapítványi pénztárába. Ennek 
következtében az ama jegyzőkönyvi pontban megállapított tiszteletdijakat is az
1912. év elején teljes összegükben folyósítottuk. Jelenti továbbá, hogy az 
1912. évi január havában az 5., március havában pedig a 6. kiadás után járó 
egyházkerületi tiszteletdij befolyván, nemcsak a részben előlegezett szerzői 
tiszteletdíjak egész összege fedezetet talált, hanem idővel teljesen megtérülnek 
mindamaz összegek is, melyeket egyházkerületünk az utolsó két évtizedben 
erre a célra megszavazott.

Örvendetes tudomásul szolgál.

52. A számvevő bemutatja az egyetemes pénztárnak 1911. évi
zárszámadását. E szerint az egyetemes közalap évvégi tőkemaradványa 
303873 korona 69 fillér, vagyis 2770 korona 35 fillérrel több a múlt évinél. 
Az egyetemes nyugdíj intézet tőkemaradványa 2836527 korona 08 fillér az 
intézet tehát 333118 korona 36 fillérrel gyarapodott; a nyugdijak összege 
286468 korona 33 fillért tett. A kegy díjalap 175 korona 87 fillérrel apadt, az
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év végén 10864 korona 19 fillér volt; a tőke kamatjaiból és a közalapnak 
ide utalt 9600 korona járulékából 10443 korona 31 fillér került kegydij cimén 
kiosztásra. A segédlelkészi kongruaszámlának, amelynek terhére dunántúli 
egyházkerületünknek 10000 korona utaltatott ki, az év végén 4452 korona 
81 fillérnyi, a tartalékszámlának 7342 korona 55 fillérnyi maradványa volt. 
Az egyetemes egyházi adóalapból egyházkerületünk 1912. évi rendes segély 
cimén 108421 koronát, a tartalékszámla terhére, rendkívüli segély címén 
20000 koronát kapott; amannak évvégi maradványa 478553 korona 04 fillér, 
emezé 36943 korona 71 fillér.

Tudomásul szolgál.

53. A báró Baldácsy-alapítvány jövedelméből egyházkerületünk az 
1912. évben 14000 koronában részesül.

A pénzügyi bizottság ezen segélynek a kegyes alapító 
rendelte célokra való elosztása végett a következő 
tervezetet és határozati javaslatokat terjeszti az egyház-
kerületi közgyűlés elé:

1. Püspök úr ré sz é re ....................  4600 korona
2. A püspöki segédlelkész java

dalmára .........................................  1200 „
3. Szegény lelkészözvegyek javára . 2500 „
4. Szegény lelkészek javára . . . .  300 „
5. Építkező szegény egyházközségek

javára......................................5100 „
6. Az ehker. gyámolda javára . . . 300 „

összesen . . 14000 korona 
A szegény lelkészözvegyek javára rendelt 2500

koronából részesül: Görög Lajosné, Ritter Sámuel né és 
Szinicz Lajosné, vagyis 3 lelkészözvegy egyenként 200 
korona segélyben: Bauer Adolfné, Blajsza Jánosné, Eősze 
Dezsőné, Eősze Istvánné, Falaky Károlyné, Fleischhacker 
Károly né, Guggenberger Jánosné, Káldy Mihály né, 
Kolbenheyer Béláné, Kövesi Károlyné, Ludig Józsefné, 
Ráhner Mát éhé, Schrödl Józsefné, Szakái Jánosné, Szily 
Lénárdné, Tóth Jánosné, Tóth Sándorné, Wagner Jánosné 
és Weisz Józsefné, vagyis 19 lelkészözvegy egyenkint 
100 korona segélyben.

Zskó Jánosné kérvényét az 1910 évi egyházkerü
leti jegyzőkönyv 125. pontjában foglalt határozat alapján 
mellőzni kellett..

A szegény lelkészek javára rendelt 300 K-ból 
rendkívüli segély cimén részesül ez évben: Szabó Lajos

2*
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Nagy Kálmán és Lágler Sándor, vagyis 3 lelkész egyen- 
kint 100 K segélyben.

54. A báró Baldácsy-alapítvány jövedelméből az építkező szegény 
egyházközségek javára rendelt 5100 K-ra vonatkozólag Varga Gyula esperes 
javaslatára

a pénzügyi bizottság a következő felosztási tervezetet 
terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:
a )  Zalaegerszeg és Alsólendva egyen-

kint 600 K =  1200 korona
b) Belecska, Gyóró, Jánosháza, Vásáros-

miske, Nagyvázsony, Pusztaszent- 
lászló, Szekszárd és Pozsega egyen
ként 400 K =  3200

C) Barlahida 300 „
összesen 4700 korona 

Zalaegerszeg és Alsólendva segélyéből az adósságtör
lesztésre engedélyezett 100 — 100 K kiutaláskor vissza
tartandó.

A beérkezett többi kérvény az 1909. évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 172. pontjában körül
írt kellő felszerelés hiánya miatt figyelembe vehető nem volt.

A fennmaradt 400 koronát a pénzügyi bizottság a 
gyámintézethez teszi át szegény egyházközségek között 
leendő felosztás céljából.

55. Ugyancsak Varga Gyula esperes javaslatára a loósi és egervári báró 
Solymossy László és neje szül. Horváth Terézia alapítvány jövedel
méből felosztás alá kerülő 900 koronára nézve

a pénzügyi bizottság a következő tervezetet terjeszti fel: 
a )  Fehércsurgó 300 K, b) Lajtaíijfalu 600 K.

56. Povázsay György bakonycsernyei lelkész betegségére hivatkozva gyógy
kezelési célra a Baldácsy-alapítványból segélyt kér.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a Baldácsy-alap múlt 

évi jövedelméből fennmaradt és az alapítványi pénztárban 
kezelt ideiglenes alaphoz csatolt 100 koronának folyósí
tását elrendeli és ezt az összeget a folyamodó lelkész 
javára megszavazza.

57. A felsőlövői tanítóképző-intézet igazgatósága azzal a kérelemmel fordul 
az egyházkerületi elnökséghez, hogy az intézet ezidén is és lehetőleg az eddigi
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nél nagyobb segélyben részesíthessék. Egyúttal mellékli a múlt évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 128'. pontjában foglalt utasításoknak megfelelően az inté
zetnek 1910—11. tanévi zárószámadását, valamint az 1911— 12. és 1912— 13- 
tanévi költségelőirányzatokat. A zárószámadás szerint az 1910— 11. tanév 
3752 korona 64 fillérnyi hiánnyal kezdődött és 11.016 korona 01 fillérnyi 
hiánnyal záródott. Az 1911—12. tanévi költségvetés szerint, amelyben már 
2000 korona államsegélybevétel is szerepel, a hiány 10.750 korona 96 fillér, 
míg az 1912;—13. tanévi költségirányzat, ha ezen hiányt figyelmen kívül hagy
hatnék, 35 korona 60 fillérnyi maradványt Ígérne.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudo

másul, hogy a felsőlövői főgymnázium és tanítóképző
intézet különválása következtében nemcsak a tanerők, 
anyagi helyzete javult és a tanítóképzőintézet maga is 
némi államsegélyben részesült, hanem az utóbbi évek 
hiányaiból származott adósság előreláthatólag nem fog 
szaporodni. Ugyanazért a közgyűlés az intézet javára 
az egy 1 iázkerüIéti államsegély terhére eddig folyósított 
H 00 korona rendkívüli segélyt ez évben is megszavazza.

58. A szekszárdi missziói egyházközség azt a kérelmet intézi az egyház
kerületi közgyűléshez, hogy mivel hívei állami egyenes adójuknak 6ö"0-át 
fizetik és az egyházkerülettől nyert 580 korona fenntartási segély a lelkész 
hivólevelébe is felvétetett, azt az évi fenntartási segélyt 600 koronára kiegé
szítse és állandósítsa.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a segély állandósítása 

iránt előterjesztett kérelmet megtagadja, egyben a folya
modó missziói egyházközség javára az eddigi 580 korona 
helyett évi 600 koronát szavaz meg, és ezen évi’ segélyt 
addig folyósítja, mig az egyházközségnek várható anyagi 
megerősödése következtében az egyházkerület ezen nem 
örök időre válalt kötelezettsége alól felszabadulhat.

Végül megjegyzi, hogy ezen segély 1913 január 
1-től kezdődőleg egy összegben fog az egyházközségi 
pénztárhoz beutaltatni.

59. Sass Józsefné tanítóözvegy, kinek 57 évi egyházkerületi szolgálat után 
ezelőtt 16 évvel elhunyt férje magas koránál fogva az országos tanítói nyugdíj- 
intézetnek tagja nem lehetett, most 88 éves korában az egyházkerülettől 
segélyt kér.
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A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó tanító

özvegy javára az 1912. évi egyházkerületi államsegély 
terhére 100 korona rendkívüli segélyt szavaz meg.

60. Mérnyi Adám máli-bastáji h. lelkész azzal a kérelemmel fordul az 
egyházkerületi közgyűléshez, hogy anyagi viszonyai mitsem változván, ez évben 
is 600 korona segélyben részesítse, azonkívül a szórvány gondozása céljából 
fuvar- és vasúti kiadások fejében is némi segélyt szavazzon meg neki.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerület! közgyűlés folyamodó részére 

a 600 korona rendkívüli segélyt az egyházkerületi állam
segély terhére, ez 1907. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 
163. pontjában foglalt határozat indokainál fogva az 
1912. évre is megszavazza, de a fuvar- és vasúti kiadá
sokra vonatkozó kérelmet fedezett hiányában nem telje
sítheti.

61. Szerényi Sándor antunováczi lelkész a 300 korona rendkívüli segélynek 
ez évre való megszavazásán kívül arra kéri az egyházkerület! közgyűlést, hogy 
jelenlegi fizetését felbecsültesse és az erre vonatkozó egyházkerület! határozatok 
keresztülvitessenek.

A pénzügyi bizottság a 300 korona rendkívüli 
segélynek az 1912. évi egyházkerületi államsegély terhére 
a folyamodó lelkész részére való megszavazását az egyház
kerületi közgyűlésnek javaslatba hozza; egyúttal sajná
lattal jelenti, hogy a somogyi egyházmegye nem terjesz
tette be a lelkészi jövedelem megállapításához szükséges 
iratokat, sem az 1909. 1910 és 1911. évi egyetemes 
egyházi közgyűlésnek jegyzőkönyveiben nem találja 
nyomát oly határozatnak, mely egyházkerületünknek a 
a horvátországi lelkészek kongruális fizetéskiegészítésére 
vonatkoznék. Ugyanazért a bizottság az 1909. 1910 és 
1911. évi egyházkerületi jegyzó'könyvek 208. illetőleg 
130 és 13. pontjaira való utalással a következő hatá
rozati javaslat elfogadását kéri:

Az egyházkerületi közgyűlés
a) a kért 300 korona segélyt megszavazza
b) a somogyi egyházmegyét felhívja, hogy a Szerényi 

Sándor antunováczi lelkész jövedelmének a kongruatörvény 
szerint való megállapításához szükséges iratokat az 1913. 
évi március hó 1-ig az egyházkerület! pénzügyi bizott
sághoz terjessze.
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c )  felkéri az egyházkerületi elnökséget, intézzen 
felterjesztést az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy a 
Horvátország területén működő lelkészek fizetésének 
kiegészítését ismerje el egyetemes egyházi érdeknek és 
gondoskodjék ezen lelkészi fizetéseknek az egyetemes 
közpénztárból leendő kiegészítéséről.

62. Nagy János kőszegi vagyontalan és most betegsége miatt keresetkép
telen iparos újra segélyért folyamodik elmebajos tanítófia érdekében, akit 
mindezideig elmegyógyintézetben elhelyeznie nem sikerült.

A pénzügyi bizottság a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkei’ületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés az elmebajos Nagy 
Vilmos javára az 1907 óta megadott évi 100 K rend
kívüli segélyt az egyházkerületi államsegély terhére a 
felhozott okoknál fogva az 1912 évre is megszavazza. 
Egyúttal felkéri azonban a kőszegi egyházközséget, 
hogy az elégett okmányoknak másolatait beszerezni és 
ezek alapján a beteges apa helyett maga szíveskedjék 
odahatni, hogy az elmebajos tanító valamely állami kór
házban elhelyeztessék vagy az országos tanítói nyugdíj- 
intézettől nyerhessen állandó jellegű kegydíjat.

63. Bárdosi Aladár gecsei tanító a családjában előfordúlt súlyos betegség 
okozta szorult anyagi viszonyaira való hivatkozással az egyházkerületi közgyű
léstől némi segélyt kér.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó javára 

az 1912 évi egyházkerületi államsegély terhére egyszers- 
mindenkorra szóló renkivüli segély címén 100 K-t 
szavaz meg.

64. özv. Gáspári Henrikné Szente Karolina tanítóözvegy, akinek múlt 
évi segélykérvényét az egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 139. pontjában 
foglalt határozattal alaki okokból elutasította, most megújítja kérelmét és elhunyt 
férjének hosszú betegeskedésére, temetésének költségeire, magának és leányának 
betegségére hivatkozva valamely segélyért folyamodik.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó tanító

özvegy javára az 1912 évi egyházkerületi államsegély 
terhére egyszersmindenkorra szóló rendkívüli segélyül 
130 K-át szavaz meg.
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65. Az egyházkerületi tanítóegyesület elnöksége az 1910 évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 128. pontjában foglalt határozatnak megfelelően felszerelt 
folyamodásban arra kéri az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, hogy az egye
sületet a folyó évre 250 K segélyben részesítse.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a tanítóegyesület 

javára az egyházkerületi államsegély terhére ez évben 
250 K segélyt szavaz meg, de az ezen segélyforrás iránt 
a következő években támadó nagyobbfoku igényekre 
való tekintettel kijelenti, hogy azt nem tekinti rend
szeres segélynek és a jövőre nézve semminemű kötele
zettséget nem vállal

66. Az orosházi Székács szobor bizottság egyházunk és hazánk e nagy 
fiának szülőhelyén állítandó szobrára adományokat gyűjt és e célból egyház- 
kerületi közgyűlésünknek is gyiijtőívet küldött.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés az Orosházán falállí

tandó Székács szoborra az 1912 évi egyházkerületi 
államsegély terhére 100 koronát szavaz meg és utasítja 
az egyházkerületi pénztárost, hogy ezen összeget Kovácsik 
János, orosházi népbank-igazgató, szoborbizottsági pénz
táros címére folyósítsa.

67. Az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 216. pontjában 
foglalt határozattal felhívta az egy házkor ti leti pénzügyi bizottságot arra, hogy 
az egyházkerület története és a jubileumi pályamunkák kinyomatási költségei
nek, valamint a tisztelet- és pályadijaknak fedezésére szükséges összegekről 
fokozatosan oly módon gondoskodjék, hogy az 1917 évi költségvetés keretében 
a teljes összeg i’endelkezésre álljon.

A pénzügyi bizottság tekintettel arra, hogy a 
tisztelet- és pályadijak összege 3350 K, amihez majd a 
kiuyomatási költségek is járulnak, kimondja, hogy az 
egyházkerületi államsegély felosztási tervezetébe évenkint 
1700 K-nál nem kisebb tételt állít be és ezen összegek
nek a „Reformációi emlékünnepnapi alap “-hoz való csato
lását javasolja, melynek úgy kamatjai, mint tőkéje a 
jubileumi évben a már kiirt pályázat eredményének 
költségeire fordíthatók.

68. Dobrovoljac Millió pozsegai lelkész azon kérelemmel fordúl az egyház- 
kerületi közgyűléshez, hogy számára vagy évi segély vág}' drágasági pótlék 
cimén évi 2000 K díjazásához némi járulékot szíveskedjék megszavazni.



25

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet ez évben 

azzal tekinti elintézettnek, hogy a főt, és mélt. püspök 
úr az 1911 évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 72. 
pontjának 17. tételében a horvátországi missziók segé
lyezésére rendelt összegből 400 K-át a folyamodó lelkész 
javára már ki utalványozott.

69. Plivelics Fülöp hrasztováczi lelkész azt a kérelmet intézi az egyház
kerületi közgyűléshez, hogy Őt valamely alapítványból uémi támogatásban 
részesítse, mivel lelkészi járandóságainak értéke a legkedvezőbb esetben alig 
haladja meg az 1400 koronát.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet azért nem 

teljesítheti, mivel pénzforrásai a rendeltetésük szerint 
elsősorban figyelemben részesítendő céloknak és a tény
leges egyházkerületi szükségleteknek hátrányára máris 
túl vau terhelve olyan rendes évi segélyekkel, amelyek
ről gondoskodni a fenntartó egyházközségnek volna 
feladata. Amennyiben pedig ezek nem képesek reá, 
annyiban a Horvátország területén működő csekély 
javadalmazásé lelkészek helyzetén alig lehet csekély 
összegű segélyekkel segíteni, hanem csakis úgy, hogy 
az állam arra is kiterjeszti a kongruát, vagy az egye
temes egyház vállalja el ezen lelkészi fizetéseknek rend
szeres kiegészítését.

70. Hollerung Rikárd pólai evangélikus lelkész arra való tekintettel, hogy 
körülbelül 300 magyar evangélikus tengerész számára magyar nyelvű isten
tiszteletet tartott és őket máskülönben is lelkipásztori gondozásban részesítette, 
most betegsége idején a külföldi magyarok gondozására szánt alapból valamely 
segélyösszeget kér a dunántúli egyházkerülettől, mely az ő egyházközségének 
területével határos.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés sajnálja, hogy a kül

földi magyarok gondozására szánt valamely alappal nem 
rendelkezvén a kérelmet nem teljesítheti, de azt a leg
melegebb pártolással felterjeszti az egyetemes egyházhoz.

71. Lorántffy Lajos rábabogyoszlói tanító arra való hivatkozással, hogy 
évek óta négy gyermek taníttatásáról kell gondoskodnia és az ötödiket súlyos 
betegség érte, az államsegélyből vagy más jótékony alapítványból támogatást kér.
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A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés, mivel ily célú segély- 

nyújtásra szolgáló jótékony alapítványa nincs, az egyház
kerületi államsegélyt pedig még jobban már nem terhel
heti meg, a folyamodónak kérelmét ez időszerint nem 
teljesítheti.

72. Özvegy Berecz Imréné Pálfy Ilka vigasztalan helyzetére hivatkozva 
azon kérelemmel fordul az egyházkerülethez, hogy neki valamiféle alapból soron- 
kívül némi segélyt engedélyezzen.

A pénzügyi bizottság, mely e célra az ez évi egy
házkerületi államsegélyt már 191i-ben igénybe vette, a 
kérelem teljesítését nem javasolja.

73. Kari Józsefné tanító-özvegy az egyházkerületi közgyűléstől némi se
gélyt kér.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés súlyosabb helyzetben 

levő tanítóözvegyeken sem tudván segíteni, a kérelmet 
annál kevésbbé teljesítheti, mivel a folyamodás nincsen 
felszerelve az 1911. évi egyhá/.keriilcti jegyzőkönyv 
139. pontjában foglalt utasításnak megfelelően.

74. Bodor Sándorné tanítóözvegy azon kérelemmel fordid az egyházkerületi 
közgyűléshez, hogy részére az egyházkerületi államsegélyből vagy más e célra 
szolgáló alapítványból segélyt szavazzon meg.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlésnek sajnos, nincsen 

olyan alapítványa, melynek jövedelméből tanítóözvegyek 
segélyezhetők volnának, az egyházkerületi államsegélyből 
pedig csak egyszersmindenkorra szóló rendkívüli segélyt 
utalványozhat, ha ugyan e forrást az elsősorban fede
zendő szükségletek még ki nem merítették. A folya
modó özvegy kérelmét különben azért nem tárgyalja 
érdemileg, mivel az nincs az 1911. évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 139. pontjának megfelelően felszerelve.

75. Az 1912. évi egyházkerületi államsegély felosztására nézve
a pénzügyi bizottság a következő tervezetet terjeszti fel:

1. A bonyhádi főgimnázium javára . . . .  1260 K
2. A felsőlövői tanítóképzőintézet javára: 1300 „

Átvitel . 1560 K
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Áttétel . .

a)  rendes évi járulék . . . .  300 K
b) rendkívüli segély................  1000 K

3. A pozsonyi egyetemes theologia akadémia
javára ........................................................

4. A Luther társaság javára........................
5. Egyházkerületi járulék a theológia aka

démiáknak fenntartására........................
6. A pozsonyi diakonissa intézet javára . .
7. Az egyházkerületi gyámolda javára . . .
8. A kőszegi felsőbb leányiskola javára . .
9. Az egyházkerületi tanítóképzőintézet javára

10. A soproni tanárok lakáspénzének rende
zéséhez.........................................................

11. Egyházkerületi járulék a protestáns sajtó
irodához ....................................................

12. Járulék az Országos Gyermekvédő-Ligához
13. Özv. Tóth Jánosné évi segélye................
14. Szekszárd egyházfenntartási segélye. . .
15. Özv. Sass Józsefné rendkívüli segélye. .
16. Mérnyi Ádá m lelkész rendkívüli segélye
17. Szerényi Sándor lelkész rendkívüli segélye
18. Nagy Vilmos tanító rendkívüli segélye .
19. Bárdosi Aladár tanító rendkívüli segélye.
20. Özv. Gáspári Henrikné rendkívüli segélye
21. Az egyházkerületi tanítóeg3resíilet rendkívüli

segélye........................................................
22. A orosházi Székács-szobor alapra . . . .
23. Szente Gyula tanító rendkívüli segélyének

fedezésére . . . m ................................
24. Özv. Berecz Imréné rendkívüli segélyének

fedezésére .................................................
25. A reformáci i emlék-ünnep alap javára .
26. Az egyházkerületi árvaházi alap javára .

Összesen . .

1560 IC

500
600

6073 „ 
600 „ 

21400 „ 
18000 „ 
9000 „

3870

323 „ 
50 * 

300 „ 
600 „ 
100 „ 
600 „ 
300 , 
100 „ 
100 „ 
130 _

250 , 
100 „

200

100 „ 
1700 „
944 „

68500 IC

76. A számvevő jelenti, hogy az 1910. évi egyházherületi közgyűlésnek 
a jegyzőkönyv 97. pontjában foglalt határozata óta az egyházmegyék nagyobb 
része úgy nyilatkozott, hogy az abban megállapított hitoktatói díj-átalány a 
tényleges szükségletekre nem elegendő. Az egyházkerület azonban mindaddig, 
mig maga is a közalapból számottevően nagyobb segélyben nem részesül, nem 
emelheti ezen átalányösszegeket, amelyek különben majdnem azonosok az addig



az egyházkerületi pénzügyi bizottság által kiosztott segélyösszegekkel. Azonban 
itt-ott, ahol addig a hitoktatásról semmiféle módon gondoskodva nem volt, 
különösen nagyobb számú tanköteles gyermekkel biró szórványokban, a vallás- 
oktatás és a hivek lelki gondozása egyházunk érzékeny vesztesége nélkül már 
nem odázható el. Ezen újonnan felmerülő hitoktatói szükségletek 1910-ben 
amikor az átalányösszegek megállapítatta, még nem jöhettek figyelembe; azoknak 
fedezetéről tehát 1915 végéig, amikor a segélyek újból megállapítandók, az 
egyházkerületi pénzügyi bizottságnak kellene gondoskodnia. A pénzügyi bizottság 
nézete szerint az úgy volna lehetséges, hogy az ez idő szerint befolyó közalap
segélynek azon részéből amely eddig egyházközségek segélyezésére fordíttatot, ama 
célra szolgáló alapot kellene létesíteni.

A számvevő jelentése szerint ugyanis az egyetemes egyház 1911 évi 
rendes közgyűlése a jegyzőkönyv 72. pontjának 19. tételében az egyetemes 
közalapból egyházkerül tünknek 9700 K-át szavazott meg vallásoktatók, szegény 
egyházak és missiók segélyezésére. Ezen összegből az 1910 évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 97. pontja értelmében 8000 K fordíttatik az egyházmegyék hit
oktatói átalányára, ugyancsak ezen jövedelmi forrásból szavazott meg az 19 ! 1 
évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 168. pontjában foglalt határozattal 
Gyóró részére 200 K rendkívüli segélyt. A még fenumaradó 1500 K annál 
inkább volna a rendkívüli hitoktatói célra fordítható, mivel dunántúli szegény 
egyházközségeink a Baldácsy és a Solymossy-alapítványból rendkívüli segély 
címén 6000 K-ába. az egyetemes adóalapból pedig rendes és rendkívüli segély 
címén 128.421 K-ban részesülnek. Ugyanazért a pénzügyi bizottság 1912 évi 
február 6-iki ülésében arra utasította a számvevőt, hogy az újonnan felmerülő 
hitoktatói szükségletek fedezésére fordítandó tartalékalap létesítése dolgában 
határozati javaslatot dolgozzon ki. A számvevő a javaslatot bemutatván,

a bizottság azt a következő határozati javaslat alakjában 
terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkeriileti közgyűlés az egyetemes közalap
ból nyert segély fennmaradó részét az 1912—1915 évek
ben olyan alap létesítésére fordítja, amely tisztán a 
hitoktatói átalányok 5 évre szóló megállapítása óta 
felmerült új hitoktatási szükségleteknek fedezésére 
használható.

Az egyházi testületek felhivatnak, hogy az ilyen 
új hitoktatási szükségletekről szóló részletesen kifejtett 
és kellően megokolt kérvényeiket az illetékes egyház- 

megyei számvevőszékhez terjesszék be. A számvevőszékek 
a kérvényeket úgy általános szempontból mint különösen 
a szükségleti összegre nézve gondosan felülvizsgálják és 
véleményes jelentésükkel együtt mindenkor május hó 
1-ig beküldik az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak
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amely azután az alap erejéhez mért segélyezési javasla
tokat terjeszt az egyházkerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés kijelenti, hogy a 
segély engedélyezése előtt rendszeresített hitoktatás cél
jaira a már elmúlt tanévre segélyt nem nyújthat, hanem 
ez mindig csak az egyházkerületi közgyűlést követő 
tanévre szól.

Ezen rendkívüli hitoktatói segélyek is mindenkor 
az illetékes egyházmegye útján folyósíttatnak.

77. A számvevő jelenti, hogy az 1911 évi egyetemes egyházi közgyűlés 
a jegyzőkönyv 71. pontjának a) alpontjában foglalt határozattal közigazgatási 
államsegély címén újabb 15.000 K-át utalványozott egyházkerületünknek; 
egyúttal javaslatot terjeszt elő e segélynek felosztására nézve. Szükségesnek 
tartja a múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 141. pontja értelmében a jövő 
évben kezdődő zsinat költségeinek fedezéséről való gondoskodást, nemkülönben 
a rohamosan emelkedő útiköltségekig való tekintettel az egyházkerületi köz- 
igazgatási pénztárnak nagyobbmérvü segélyezését és az egyházmegyék számára 
megállapított közigazgatási átalányoknak felemelését.

A bizottság a számvevői előterjesztés tárgyalása 
után a következő határozati javaslatban állapodott meg, 
amelyet elfogadás végett az egyházkerületi közgyűlés 
elé terjeszt :

Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a 
15.000 korona újabb közigazgatási államsegélyből 5000 
koronát a zsinati alapra fordít, 4000 koronát az egyház
kerületi közigazgatási pénztárba utal át,. 6000 koronát 
pedig az egyházmegyék számára az 1909. évi március 
17-én tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 10. pontja 4. alpontjában megállapított köz- 
igazgatási átalány emelésére rendel oly módon, hogy 
minden egyházmegye javára az esperesi tiszteletdíj tételei 
egyeukint 200 koronával, összesen 2000 koronával, az 
esperesi útiátalány tételei egyeukint 100 koronával, 
összesen 1000 koronával, a szükségletek tételei pedig 
egyeukint 300 koronával, összesen 3000 koronával emel
tetnek.

78. A soproni alsó egyházmegyei számvevőszék azzal a kérelemmel fordúl 
az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy a felemelt közigazgatási állam
segélyt méltányosabban ossza fel. Kívánja nevezetesen, hogy a soproni alsó 
egyházmegyének az esperesi tiszteletdíjon, irodai és utiátalányon felül egyéb 
szükségletekre az eddigi 600 korona helyett 1459 korona utalványoztassék ;
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hr,g.y az esperesi tiszteletdíj minden egyházmegyében egyenlő legyen, vagy ha 
már a méltóság tekintetében különbség tétetnek, csak két fokozat állapíttassák 
meg ; hogy továbbá az esperesi irodai és utiátalány is mindenütt egyenlő legyen 
vagy legfeljebb két fokozatú ; hogy továbbá az összes esperesi utazási költ
ségek, tehát az egyházkerületi gyűléseken való részvétel költségei is a felemelt
utiátalányból fedezendők; hogy végül az egyházkerület a gyülekezeteket az 
egyházmegyei és egyházkerületi költségekhez való hozzájárulás alól felmentse.

A pénzügyi bizottság a kérelem lényegét azzal 
teljesítette, hogy az új közigazgatási államsegélyből minden 
egyházmegye átalányösszegét egyenlően 600 koronával 
emelte ; az egyházközségeknek a hozzájárulás alól való 
felmentését az 1909. évi rendkívüli egyházkerületi köz
gyűlés jegyzőkönyve 10. pontjának 1. alpontjában
említett okokból most sem javasolhatja; az esperesi tisz
teletdíjak. irodai és utiátalányok egyenlővé tételét igaz
ságtalannak véli, de egyúttal sajnálkozázát fejezi ki a 
kérelemben ismételten kifejezett azon felfogás felett, 
mintha a tiszteletdíjakban mutatkozó különbség egyes 
esperesi állasok méltóságának, tiszteletének lefokozását 
jelentené ; az az óhaj végűi, hogy az esperes összes uta
zási költségei az esperesi utiátalányból fedeztessenek, az 
egyházmegyei alkotmány 71. §-ának helyesen értelmezett 
óvó szándékával ellenkezik és azért az 1910. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 214. pontjában foglalt hatá
rozattal clvettetett. A felemelt utiátaláuyra való tekintettel 
azonban a bizottság helyén valónak tartja, hogy abból 
fedeztessenek az espereseknek az egyházmegyei és egy
házkerületi közgyűléseken való részvételéből származó 
költségek is.

A pénzügyi bizottság ezek alapján az egyházkerü
leti közgyűlés elé a következő határozati javaslatot 
terjeszti:

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság 
határozatát helyeslőleg tudomásul veszi, egyúttal kimondja 
hogy az 1909 évi rendkívüli egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyve 10. pontja 3. alpontjának 2. bekezdésében 
foglalt határozatot az esperesre nézve hatályon kívül 
helyezvén, az 1910 évi egyházkerületi jegyzőkönyv 214. 
pontjában foglalt határozatot megtoldja azzal, hogy az 
esperesi útiátalány az esperesi egyházlátogatási költsé
geken kívül az esperesnek az egyházmegyei és egyház
kerületi közgyűléseken való megjelenése költségeire 
is szolgál.
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79. Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros azzal a kérelemmel fordul 
az egyházkerületi közgyűléshez, hogy fizetését rendezve, számára a VIII. fize
tési osztályt megnyitni és az ezzel járó javadalmat 1912 évi január hó 1-től 
kezdődőleg folyósítani kegyeskedjék. Kérelme támogatására hivatkozik arra, 
hogy 15 év előtt történt megválasztása óta a pénztári, könyvelési, levelezési és 
egyéb, az állammal való elszámolási viszonyból folyó tennivalók rendkívüli 
módon szaporodtak; hogy megválasztásakor a IX. fizetési osztályba soroztatott, 
melyből az ugyanott kezdődő tanárok már 12 év múlva automatice lépnek elő 
a VIII. osztályba; hogy továbbá a megélhetési viszonyok folyton tartó drágulása 
mellett nemcsak nejének 10 évi súlyos betegsége, hanem keresetképtelen nővé
rének eltartása is nyomasztó gondot mért rá.

A pénzügyi bizottság a kérvényben felhozott okok 
mérlegelése után és tekintettel az egyházkerületi pénz
tárosnak fontos és felelősségteljes munkakörében min
denkor tanúsított megbízhatóságára, hűségére, szorgal
mára és szakavatottságára, valamint különösen arra, hogy 
a közigazgatási pénztár a kérelem teljesítésével járó 
költségtöbbletre fedezetet nyújt, a kérvényt pártolólag 
terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, a következő 
határozati javaslattal:

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi 
pénztáros javára a VIII. fizetési osztályt megnyitja és 
annak alsó fokozatával járó javadalmat, úgymint a 3600 
K törzsfizetést és 1040 K lakáspénzt megszavazza és 
ezt az 1912 évi január hó 1-től számítva ki utalványozza.

80. Noszkó István rákoskeresztúri lelkész azzal az ajánlattal fordul az 
egyházkerületi közgyűléshez, hogy egy csupán evangélikus sajtóirodának a 
vezetését 1913 január 1-től fogva elvállalja, ha őt úgy a kerületek egyenkint, 
mint az egyetemes egyház évi 250 K-val törekvésében támogatni hajlandók.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés egy evangélikus 

sajtóiroda fenntartását szükségesnek ítélvén, a maga 
részéről hajlandó ezt 250 Iv-ával támogatni, de végleges 
határozatát fenntartja arra az időre, amikor az egyetemes 
pénzügyi bizottságnak az 1911 évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 160. pontja értelmében tett intézkedé
seiről és a testvérkerületek ez ügyre vonatkozó nyilat
kozatairól hivatalosan tudomást szerzett.

81. Algőver Andor budapesti vallástanár mint az „Ifjú évek“ szerkesztője 
azzal a kérelemmel fordul az evangélikus egyházkerületekhez, hogy őt ifjúsági 
lapjának kiadásában anyagilag támogassák.



A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet azzal ter

jeszti az egyetemes közgyűlés elé, hogy egy különösen 
középiskolai tanulók számára szerkesztett ifjúsági lapnak 
kiadását és minél szélesebb körben való terjesztését rend
kívül fontos egyházi érdeknek tartja, és hogy a maga 
részéről hajlandó a nevelő célnak valóban megfelelő ily 
lapot erejéhez mérten anyagilag is támogatni.

82. Az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 103. pontjában 
foglalt határozattal utasította a számvevőt, kérje fel Bendl Alfréd mérnök urat, 
hogy a rendelkezésére bocsátott adatok alapján a reformátio jubileumi évére 
felállítandó egyházkerületi házról általános költségvetést készíteni szíveskedjék. 
A számvevő jelenti, hogy a mérnök úrral tárgyalt, de a mérnök súlyos betegsége, 
majd gyors halála miatt a költségvetés el nem készülhetett.

A pénzügyi bizottság a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, 
hogy a tervbe vett egyházkerület! háznak legnagyobb 
részét a theologiai akadémia foglalná el, most. amikor a 
thcologiai akadémiák egyesítésének és az egyetemi theo
logiai fakultásnak kérdéseit tárgyalás alá vették, nem 
kíván még ez ügyben dönteni, hanem ezt egyelőre függő
ben tartja.

83. Tompos Gábor, a theologiai akadémiánál és egyházkerületi pénztárnál 
alkalmazott szolga, tekintettel arra, hogy fizetéséből 1 korona 80 fillér esik egy 
napra és ebből háromtagú családját eltartani nem tudja, tekintettel továbbá arra, 
hogy két szolgatársa közül az egyiknek két szobás lakása, a másiknak 320 
korona lakásbére, mig neki csak egy szobája van, a főiskolai nagybizottsághoz 
intézett kérvényében fizetésének emelését, illetőleg lakbérilletményéuek két 
szolgatársáéval egyenlővé tételét kéri.

A főiskolai nagybizottság 1912 június 20-iki ülése a kérvényt azzal teszi 
át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy a folyamodó.iák fizetését mint 
theologia akadémia szolgáét teljesen megfelelőnek tartja, de mivel az egyház
kerületi pénztár Tompos Gábor szolgálatait sokkal nagyobb mértékben veszi 
igénybe, fizetésének emelése is csak e pénztár részéről indokolt.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a főiskolai 
nagybizottság és a folyamodó által felhozott okokat mél
tányolván, a következő határozati javaslatot terjeszti az 
egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés Tompos Gábor egyház
kerületi pénztári szolgának e minőségében eddig nyert
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350 korona fizetését 1912 január 1-től számított jog
hatállyal az egyházkerületi közigazgatási pénztár terhére 
évi 100 koronával, vagyis 450 koronára emeli, lakás
pénzpótlékul pedig évi 100 koronát szavaz meg neki.

84. Horváth Dezső veszprémi lelkész azt a kérelmet intézi az egyház
kerületi közgyűléshez, hogy az 1911 évre 200 K, az 1912 évre pedig 150 K 
hitoktatói díj bármely forrásból fedeztessék. Hasonló címen kért Dabrony jövőre 
nézve hitoktatói díjon kívül 768 K fuvardíjat, a pápai egyházközség pedig a 
püspöki titkár javára 200 Iv-t. Az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak 1912 
évi február 6-án tartott ülése úgy ezen, mint a többi hitoktatói díjkérvényeket 
végleges elintézés céljából áttette az illetékes egyházmegyei számvevőszékekhez. 
A veszprémi esperesi hivatal most a hozzá áttett s az egyházmegyei szám
vevőszék elnökének jelentése szerint teljesíthetetlen kérvényeket azzal küldötte 
vissza, hogy a veszprémi egyházmegyének a rendelkezésére bocsátott 800 K 
hitoktatói díjátalány helyett legalább is 1200 K, sőt a dabronyi lelkész fuvar
diján kivid 1500 K kellene s azért kéri az átalánynak felemelését.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés sajnálja, hogy mind

addig, mig az egyetemes egyház a közalapsegélyből nagyobb 
összeget nem bocsát rendelkezésére, az egyházmegyéknek 
hitoktatói átalányait sem emelheti.

85. Kakas József dabronyi lelkész arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, 
hogy őt a csüglei, adorjánházai, egeraljai és nyárádi, összesen 37 evangélikus 
tanuló hitoktatása céljából fuvardíj cimén 768 K, hitoktatói-díj címén pedig 
egy órát 4 K-val számítva 512 K, összesen 1280 K évi segélyben részesítse.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet nem tel

jesítheti, mert ily óradíjegységgel számított költségekre 
sem ez idő szerint, sem a közel jövőben fedezetet nem 
talál. Tekintettel azonbau a szórványban élő evangélikus 
híveink lelki gondozásának fontosságára, a kérelmet a 
hozzácsatolt tervjavaslattal együtt azzal a megbízatással 
adja ki a veszprémi egyházmegyei számvevőszéknek, 
hogy a valóságos szükségletre és egyházkerületünk anyagi 
erejére egyaránt figyelemmel levő véleményes javaslatát 
1913 évi május hó 1-ig terjessze be az egyházkerületi 
pénzügyi bizottsághoz.

86. Adorján Fei’enc dunaföldvári lelkész azzal a kérelemmel fordul az 
egyházkerületi közgyűléshez, hogy a rácaimási állami iskolánál az 1908 9 tanév 
óta négy éven át végzett hitoktatás költségeiből fennmaradt 654 K-át a báró 
Baldácsy-alapítványból fedezze. 3



A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodónak az 

1910 11. tanév elé eső igényéről az 1911 évi egyház- 
kerületi jegyzőkönyv 135. pontjában határozott; az utolsó 
két tanévre vonatkozó kérelmet az 1910 évi egyházkerü
leti jegyzőkönyv 97. pontja értelmében annál inkább 
kell végleges elintézés céljából a tolna-baranyai egyház- 
megyei számvevőszékhez áttennie, mivel a Baldácsy- 
alapítvány jövedelme hitoktatói díjakra nem fordítható, 
az e célra rendelt egyetemes közalapsegélyt pedig az 
egyházkerületi közgyűlés úgyis az egyházmegyék rendel
kezésére bocsátotta.

87. Miszla leányegyházközség azt a kérelmét intézi az egyházkerületi 
közgyűléshez, hogy évenkinti 300 K segélyben részesíttessék, mely összeg 
tanítói fizetéskiegészítés címén 1903 óta évről-évre megszavaztatott. A tanítói 
állás ez idő szerint betöltetlen és a segély biztosítása nélkül nem is tölthető 
többé be, mivel az állami törvények által előirt fizetést hiványilag nem bizto
síthatja, az államsegély pedig megtagadtatott.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés sajnálattal látja, hogy 

a kérvény felszerelésére vonatkozólag ismételten kifejezett 
kívánságait a folyamodó leányegyházközség figyelmen 
kívül hagyja, miért is a közgyűlés a kérelmet érdemileg 
nem tárgyalhatja. A közgyűlés tehát újból felhívja a 
folyamodót, hogy kérvényét a tankötelesek hiteles kimuta
tásával, az eg3'etemes adóalap-bizottság által kiadott és 
utasítása szerint kitöltött adóívvel, továbbá a leányközség 
előző évi számadásával és folyó évi költségvetésével, 
végűi a szervezendő tanítói állásra vonatkozó kötelező 
nyilatkozatával szerelje fel és úgy terjessze be.

88. Az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 181. pontjában 
foglalt határozattal kimondotta, hogy a Börcs egyházközség áldozatkész hívei 
által felajánlott tanítófizUést egy évre 1000 koronára fogja kiegészíteni és 
utasította a pénzügyi bizottságot, hogy a fedezetre forrást keressen. A pénzügyi 
bizottság 1911. évi október hó 28-án tartott ülésében a missziói alapból 1911/12. 
tanévre 600 koronát szavazott meg, amelyet azonban a íiókegyházküzség nem 
vett igénybe. Ez évi május 27-én kelt beadványa szerint a segély folyósítását 
azért nem kívánta, mivél a börcsi missziói állás szervezését a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium csak ez évi április havában hagyta jóvá. A fiókeg}'ház- 
község ennek alapján azt a kérelmet intézi a pénzügyi bizottsághoz, hogy a 
segélyt az 1912/13. tanévre is folyósítsa.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
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Az egyházkerületi közgyűlés a börcsi fiókegyház
község javára az egyházkerületi missziói alap terhére 
missziói tanítói fizetéskiegészítési segély óimén az 1912/13. 
tanévre 600 koronát szavaz meg és utasítja az egyház
kerületi pénztárost, hogy ezen összeget a fiókegyházközség 
által nyilvánítandó módon és időben folyósítsa.

89. Az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 184. pontjában 
foglalt határozattal javaslattétel végett az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz 
tette át a felsőcsalogányi missziói körnek egy segédlelkészi állás szervezésére 
vonatkozó folyamodását. A pénzügyi bizottság 1911 október 28-án tartott 
üléséből felkérte a szervezés ügyével megbízott vasi középegyházmegyei esperest 
arról szóló jelentéstételre, hogy mekkora volna az egyházkerület részéről nyúj
tandó segély. Az esperes úr beterjesztette a felsőcsalogányi missziói körbe tartozó 
hívek 1911 december 20-iki közgyűlésének nyilatkozatát és 1912 február 5-ről 
kelt saját jelentését. Ezek szerint a missziói kör felajánl a missziói segédlelkész 
részére lakásul egy szobát és 100 korona készpénzfizetést. Feltéve hogy a 
segédlelkész részére a segédlelkészi kongruából 900 korona folyósíttatnék, ezen
felül még legalább 500—600 koronára volna szükség más forrásból, mert az 
egyházmegyei számvevőszék által eddig megszavazott hitoktatói díjak összege 
fuvarköltségre sem elegendő.

A pénzügyi bizottság a felsőcsalogányi hitoktató- 
segédlelkészi állás végleges szervezését azért nem javasol
hatja, mivel a segédlelkészi kongruából várt segély 
megadása esetén is sem a fuvarköltségeket nem látja 
biztosítva, sem a szükséges 600 korona egyházkerületi 
segélyhez két évnél hosszab időre elégséges fedezetet ez 
idő szerint nem tud. Ugyanazért azt a javaslatot ter
jeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy az állást 
csak ideiglenesen két évre szervezze és töltse be és a 
célból az 1912 13. és 1913/14. iskolaévekre az egyház
kerületi missziói alapból 600—600 koronát szavazzon meg

90. A számvevő jelenti, hogy a főtiszt, és mélt. püspök úr ez évi július 
hó I -én 3484. szám alatt kelt leiratával kapcsolatban megküldötte a református 
egyház egyetemes konventje által oly végből kibocsátott kérdőíveket, hogy az 
1848. XX. t. c. végrehajtása ügyében az állami kormánnyal folyó tárgyalások 
céljaira az egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek szükségletei 
összeírassanak. A számvevő az íveket tunulmányözta és azokat csekély módo
sításokkal evangélikus egyházunkra nézve is használhatóknak találta, de — 
egész egyházunkat érdeklő ügyről lévén szó — ezidőszerint feleslegesnek tartja 
a részletek tárgyalását. Mivel az 1903. év óta, amikor a református testvér
egyházzal együtt terjesztettük be egyházunk adócsökkentési, nyugdíjintézeti,3*
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közigazgatási, lelkészfizetési, vallástanítási, kulturintézeti és egyéb szükségleteinek 
kimutatását, ezek nagy mértékben emelkedtek, sőt mivel az azon évben meg
állapított összegek még az akkori tényleges szükségleteken is alul maradtak: 
kétségen kívül áll, bogy a valóságos szükségletnek megfelelő összeírás nálunk 
is elkerülethetetlen. Es mivel a református egyház a kezdő lépéseket már 
megtette, nehogy az együttes eljárás késedelmet szenvedjen, célszerű volna, 
hogy az eg3Tetemes közgyűlésünk már ez évben az összeírást elrendelje és az 
ehhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a következő 
határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi köz
gyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházközségek, 
egyházmegyék, egyházkerületek és egyházegyetem egy
házi, iskolai, közművelődési és emberbaráti intézeti szük
ségleteinek összeírását az 1848. XX. t.-c. végrehajtásáról 
a kormánnyal folyó tárgyalások érdekében szükségesnek 
tartja. Ugyanazért felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy 
az összeírást még ez évben elrendelje, ennek végrehaj
tására vagy az egyetemes adóalap-bizottságot vagy külön 
bizottságot küldjön ki. E bizottság állapítsa meg a re
formátus testvéregyház intézkedéseire való figyelemmel 
a kibocsátandó kérdőíveket és ezeket az 1913. év elején 
küldje szét kitöltés végett, úgy hogy az egyházmegyék 
és egyházkerületek szerint való összesítés, valamint az 
egyetemes egyház végösszesítése az 1913. évi egyetemes 
közgyűlés idejére már meglehessen.

Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal kimondja, 
hogy a dolog sürgősségére való tekintetből haladéktalanéi 
felkéri a többi három testvérkerületet az ezen határozat
hoz való hozzájárulásra és az egyetemes közgyűlés elé 
való terjesztésére.

91. Az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 187. pontjában 
véleményes javaslattétel céljából az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak adta 
ki a vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület azon kérelmét, hogy az államj 
és egyházi tanítók fizetésének és nyugdíjának egyenlővé tétele végett az egy
házkerület minden tanító fizetését 35 évi szolgálat után 400 koronával emelje, 
amely összeg az állami nyugdíjazásnál is beszámíttatván, a gyámolda megszün
tetése által okozott veszteség is kárpótoltatnék.

A pénzügyi bizottság a kérelem méltányosságának 
elismerése mellett sajnálattal bejelenti, hogy a kérelem 
teljesítéséhez szükséges összegre az egyházkerületnek 
nincsen fedezete. Ugyanazért az egyházkerület a kérel-
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met az egyetemes egyházhoz terjesztette'fel, amely azt az 
1911 évi jegyzőkönyv 109. pontja szerint a mindkét 
protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 
bizottsághoz tette át.

92. Az egyetemes tanügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház 
1911 évi közgyűlésének a jegyzőkönyv 94. pontjában foglalt határozata értel
mében a tanügyi rovatos iveket 600 példányban kinyomatja, egyúttal kéri az 
egyházkerületet, hogy a rendelkezésére bocsátott 150 ív árául 57 K 50 f-t 
fizessen be az egyetemes pénztárba.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egyház

kerületi pénztárost, hogy a 150 példány tanügyi rovatos 
ív árául az egyházkerületi közigazgatási pénztár terhére 
57 K 50 f-t fizessen be az egyetemes egyház pénztárába.

93. A számvevő jelenti, hogy a magyar kir. közoktatásügyi minisztérium 
a soproni evangélikus tanítóképző-intézet javára .tanszer- és bútorbeli felszerelésre, 
esetleg kisebb építkezésekre az 1911 évben 800 K, az 1912 évben pedig 
1600 K államsegélyt folyósított. Az 1911 évi segély a képezdei építési-alap 
tőkéjéhez csatoltatott, az 1912 évi pedig ideiglenesen a tanítóképző-intézeti 
pénztárban kezeltetik. A segélyösszeg felhasználásáról készítendő számadás 
érdekében kéri a pénzügyi bizottság utasítását.

A pénzügyi bizottság utasítja az egyházkerületi 
pénztárost, hogy az 1911 évben a. képezdei építési-alap 
tőkéjéhez csatolt 800 K államsegélyt folyósítsa mint az
1911 évben a házfenntartás, a képezdei épület és a 
gyakorlóiskola külső és belső felszerelése, valamint 
könyvek, zene-, rajz- és egyéb tanszerek címén felmerült 
2208 K 18 f-nyi kiadások részben való fedezetét, az
1912 évi segélyösszeget pedig az intézeti pénztár folyó 
bevételei közé vegye mint ugyanezen szükségletek fede
zésére szolgáló összeget.

94. Bognár Károly tanítóképző-intézeti segédtanár és gyakorlóiskolai 
vezető a főiskolai kisbizottsághoz intézett folyamodásában arra hivatkozva, hogy 
az egyházkerület által rendszeresített összes állások után járó 5°/0-os évi nyug
díjintézeti járulékot a fenntartó viseli, mig a tanítói nyugdíjintézetbe az ő 
állása után fizetendő évi járulékból a fenntartó csak 3°/0-ot, ő maga pedig 
2"/0-ot visel, ezen 2"/0-nak is a fenntartó terhére való elvállalását kéri. A 
főiskolai kisbizottság 1912 évi április 20-én tartott ülése a jegyzőkönyv 5. 
pontja kapcsán a méltányos kérést pártolólag terjeszti az egyházkerületi pénz
ügyi bizottság elé.
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A pénzügyi bizottság a kérelmet a maga részéről 
is méltányosnak és teljesítendőnek vélvén, a következő 
határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi köz
gyűlés elé:

A egyházkerületi közgyűlés Bognár Károly gya
korlóiskolai vezetőt az országos tanítói nyugdíj intézeti 
2°/()-os évi járulék fizetése alól az 1912 évi január hó 
1-től számítva felmenti és utasítja az egyházkerületi 
számvevőt, hogy ezen járulékot ugyanazon időtől kezdve 
a tautióképző-intézet költségvetésébe beállítsa.

95. A főiskolai kisbizottság tekintettel arra, hogy újabb időben az ille
tékes tényezők az iskolai kirándulások szükségességét és nevelő hatását mind
jobban hangsúlyozzák, továbbá, hogy gyakran merül fel alkalom, mely a tanári 
karnak szinte elkerülhetetlen kötelességévé teszi a képviseltetését, az ilyen 
hivatalos utazások, illetve kiküldetések költségeire vonatkozólag elfogadta és 
pártolólag teszj esztette a főiskolai nagy bizottság elé a líceumi tanári kar követ
kező javaslatát :

a) Ha hivatalos kiküldetés esatén valamely tanár az intézetet képviseli, 
vagy pedig mint vezető tanár kirándulások, tornaversenyek alkalmával az 
ifjúságot kiséri, költségeit az intézet pénztárából az igazgató utalványozhatja.

b) Az intézetet hivatalosan képviselő tanároknak az egyházkerület által 
megállapított rendes napidíj jár.

c )  Az ifjúságot kirándulások, tornaversenyek esetén kisérő tanár az egy- 
egy tanúlóra eső tényleges költségen felül három korona napidíjat kap.

d) A napidíjon felül a hivatalos kiküldetésben levő vagy vezető, illetve 
kisérő tanár, a ténylegesen kiadott útiköltséget (t. i. vasúti vagy fuvardíjat) 
kapja meg,

A főiskolai nagybizottság 1912. június 5-én tartott ülése ezen a kis
bizottság által a tanítóképzőintőzetre is kiterjesztett javaslatott egész terjedel
mében elfogadta és az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz teszi át azzal, hogy 
költségvetéseibe egy ezen költségvetésekre vonatkozó tételnek felvételéről már 
ez évben gondoskodjék.

A pénzügyi bizottság véleménye szerint a javas
latnak a líceumra nézve nincsen semmi pénzügyi aka
dálya, ellenben a tanítóképzőintézeti pénztárnak helyzete 
minden, nem feltétlenül szükséges tehertételnek mellő
zését parancsolja. Ugyanazért a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés a líceumi tanárok 
tanártestületi határozattal való hivatalos kiküldetéseinek 
illetőleg utazásainak költségeire vonatkozólag bemutatott 
javaslatot elfogadja és utasítja a számvevőt, hogy a
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líceumnak már ez évi költségvetésében az utazás és 
rendkívüli kiadás tételét az államsegélyszerződés által 
megállapított 200 korona helyett 600 korona összegben 
állítsa be ; ellenében ilyetén határozatnak a tanítóképző
intézetre való kiterjesztését azon időre halasztja, amikor 
ezen intézetnek pénzügyi helyzete lényegesen javult.

96. A főiskolai nagybizottság 1912. június 20-ik ülése a jegyzőkönyv 
21. pontjában hozott határozattal indokoltnak találja, hogy a tanítóképzőintézet 
III. és IV. osztályában a vallástanítás már a képesítő vizsgálat nehézség elhárí
tása céljából is külöuválasztassék és 1912. szeptember 1-től fogva a vallástan 
a III. osztályban a vallástanítás módszertanával együtt heti 3 órában s a IV. 
osztályban heti 2 órában külön taníttassák ; de mivel az igy támadt egy óra 
többlet évi 100 korona állandó többkiadást igényel, a fedezet megállapítása 
végett átteszi e kérdést az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a tanítóképzőintézeti 

vallástanításra vonatkozó javaslatot elfogadja és az óra
többlettel járó 100 korona óradíjat az intézeti pénztár 
terhére megszavazza.

97. A főiskolai nagybizottság 1912 június hó 20-iki ülése a jegyzőkönyv 
21. e) pontjában hozott határozattal a tanítóképzőintézeti igazgató jelentésének 
a testgyakorlati és slöjdtanítási óraszaporulatokra vonatkozó részét, mivel az intézet 
költségvetésének új állandó megterhelését vonja maga után, azzal teszi át a 
pénzügyi bizottsághoz, hogy e kérdést esetleg a közoktatásügyi minisztérium 
által adott 800 korona építési, illetőleg beruházási segély számításba vételével 
lehetne megoldani.

A pénzügyi bizottság az intézet anyagi helyzetére 
való tekintettel a javasolt óraszaporítást annál kevésbé 
pártolhatja, mivel a különben is másrendeltetésü állam
segély még nincsen állandósítva. Ugyanazért az egyház
kerületi közgyűlés elé a következő határozati javaslatot 
terjeszti:

Az egyházkerületi közgyűlés a javasolt óraszaporí
tással járó költségeket ez idő szerint fedezet hiánya miatt 
nem szavazza meg.

98. A főiskolai nagybizottság 1912 július 5-én tartott ülése a jegyzőkönyv
6. pontjában foglalt határozattal azt a javaslatot terjeszti az egyházkerületi 
pénzügyi bizottság elé, hogy a kőszegi felsőbb leányiskolái növendékek körében 
oly nagy kedvességnek örvendő slöjdmunkának, illetve vésőfaragásnak további 
sikeres folytatása érdekében az oktatónő számára e munkáért már megszavazott 
50 korona tiszteletdíjat 150 koronával 200 koronára kiegészítse.



A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés Petrik Vilma nevelőnő 

részére a slöjdmunkának és vésőfaragásnak sikeres taní
tásáért meleg elismerése mellett az 191112. és 191213. 
tanévekre évi 200 korona tiszteletdíjat szavaz meg.

99. A főiskolai nagybizottság 1912 június 20-iki ülése a jegyzőkönyv 31. 
pontjában foglalt határozattal elfogadta a kőszegi helyi bizottságnak azon javas
latát, hogy Wagner Rudolfin kézimunkatanítónőt, aki mint ilyen nagy szakérte
lemmel, buzgalommal és kiváló eredménnyel működik az intézeti köztartásban 
való ellátás helyett fizetésemelésben részesítse.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés Wagner Rudolfin 

tanítónő azon kérelmét, hogy neki az intézet köztartá
sában való ellátás az 1912,13. tanévre is engedélyez
tessék, nem teljesíti. Ellenben azon kérelme alapján, 
melyet a folyamodó az 1910. évi egyházkerületi köz
gyűléshez intézett, buzgó munkásságára való tekintettel, 
évi fizetését az 1912 szeptember hó 1-től számítandó 
joghatállyal 1000 koronában állapítja meg.

100. A számvevő jelenti, hogy Papp József tanítóképzőintézeti igazgató az 
1911 július 6-án Sopronban összejött volt növendékek alapítványának tőkéjeként 
50 koronát fizetett be az egyházkerületi pénztárba; egyúttal bemutatja az igaz
gatói átirat alapján készített következő alapítólevél-tervezetet :

Alapító-levél.
A soproni evangélikus tanítóképzőintézetnek az 1881. évben képesítőt tett 

növendékei 1911. évi július hó 6-án Sopronban történt harmincéves találkozójuk 
alkalmával azt határozták, hogy összejövetelük emlékére közadakozás útján 
„A soproni evangélikus tanítóképzőintézet volt növendékeinek találkozói alapít
ványa“ címén az intézeti tanári kar felügyelete alatt álló ösztöndíjalapítványt 
létesítenek abban a reményben, hogy ennek alaptőkéjét az időnként találkozóra 
összejövő tanulótársak önkéntes adományaikkal szintén gyarapítják és azzal a 
rendeltetéssel, hogy amikor az alapítványi tőke 500 koronára felszaporodik, 
attól kezdve az évi kamat egy-egy jó magaviseletű tanítófiú-növendék ösztön
díjára foi'dítandó.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a soproni tanítóképző-intézet 
tulajdonosa és fenntartója, ezt az alapítványt az 1912. évi augusztus hó 28-án 
és következő napján Győrött tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 

pontjában foglalt határozattal köszönettel elfogadta és az egyházkerületi 
pénztárba befizetett alaptőkéből, amely 1911. december 31-ig 55 korona 60 fil
lérre szaporodott, valamint az ezentúl e célra befolyó adományokból a magyar
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országi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház alapítványi 
szabályrendelete értelmében a következő alapítványt létesíti :

I.
Az alapítvány címe: „A soproni evangélikus tanítóképzőintézet volt növen

dékeinek találkozói alapítványa“.
II.

Az alapítvány tőkéje a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus ke
resztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a értel
mében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban, állandóan pedig árvaszerű 
biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyil
vánított értékpapírokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok 
vásárlására fordíttatik.

III.
Az alapítvány jövedelme mindaddig, míg a tőke saját kamataiból és ön

kéntes adományokból 500, azaz ötszáz koronára nem szaporodik, a tőkéhez 
csatoltatik. Azon polgári évet követő tanévtől fogva, amelynek végén az ala
pítványi tőke 500 koronára emelkedett, az alapítvány jövedelme egy a soproni 
evangélikus tanítóképzőintézetbe járó jómagaviseletü tanítófiú növendéknek 
mint ösztöndíj kiadandó.

IV.
Annak megállapítása, hogy a folyamodóban megvannak-e az ösztöndíj el

nyeréséhez szükséges feltételek, valamint az ösztöndíj utalványozása a soproni 
evangélikus tanítóképzőintézet tanári karának hatáskörébe tartozik.

V.
Azon esetben, ha az ösztöndíjért senki sem folyamódnék, vagy a meg

jelölt feltételek hiányában az ösztöndíjat nem lehetne kiadni, az alapítvány 
jövedelme a tőkéhez csatoltatik és annak gyarapítására fordíttatik. VI. VII.

VI.
Az alapítvány a fenntidézett alkotmány 233. §-a értelmében a dunántúli 

ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület tulajdona marad és jövedelme ki
zárólag ágostai hitvallású evangélikus iskolai célra fordítandó az esetben is, ha 
a soproni evangélikus tanítóképzőintézet valamikor a magyarországi ágostai 
hitvallású evangélikus egyház kötelékén kívül álló tényező rendelkezése alá 
kerülne.

VII.
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület kötelezi magát 

az alapítvány kezelésére, gyiimölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének az
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alapító akaratával megegyezó' felhasználására ; egyúttal kijelenti, hogy az ala
pítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VIII.
Az alapítványt peres és perenkívüli jogügyekben a fentidézett alkotmány 

119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből, a püspökből álló egyház- 
kerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a tanítóképző-intézet 

volt növendékeinek ezen alapítványát köszönettel el
fogadja, az egyházkerületi pénzügyi bizottság által be
mutatott alapító-levelet jóváhagyja és utasítja a szám
vevőt, hogy azt négy eredeti példányban kiállítsa és 
aláírás és további eljárás végett az egyházkerületi elnök
séghez felterjessze.

1 0 1 .  A számvevő jelenti, hogy a méltóságos és főtisztelendő püspök úr 
a „Zathureczky Kálmán-féle alapítvány“ alapitó-levelének tervezetét, amelyet 
az 1903 évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 64. pontjában foglalt 
határozattal elfogadott, az ezen jegyzőkönyvi pontban megkívánt kiegészítés 
végett megküldütte. A számvevő az alapító-levelet kiegészítette, az elfogadási 
záradékkal ellátta és ezen, a szükséges aláírások kivételével teljes alakjában 
a következő szöveggel mutatta be:

Alapító-levél.

Kisczellben, illetőleg Kisczell és Nemesdömölk egyesítése folytán Czell- 
dömölkön 1903 évi december 15-én elhalt Zathureczky Géza és ennek még 
életben levő özvegye született Györkös Erzsébet által Gaár Frigyes szombat
helyi kir. közjegyző előtt 1896 évi május hó 19-éu alkotott, nevezett kir. 
közjegyző által 274/1906 ügyszám alatt felvett közös és kölcsönös végrendelet 
alapján a soproni ág. h. ev. főtanodának hagyományozott 10.000, azaz tízezer 
K alapítványi tőke kezelése és kamatainak hovafordítása iráut alulirc Nagy 
Jenő Mosonvármegye főispánja, mint végrendeleti végrehajtó és a hagyományos 
soproni ág. h. evang. főtauoda képviseletében ennek alulírt igazgatója a végren
delet értelmében tett intézkedések alapján a következő szabályokat állapítják 
meg irányadókul:

1. §. Az alapítvány neve „Zathureczky Kálmán-féle alapítvány', alapítva 
Zathureczky Kálmán és atyja Zathureczky Vilmos és mostohaauyja Györkös 
Erzsébet házastársak által.

2. §. Az alapítvány tulajdonosa és kezelője: a soproni ág. h. evang. 
főiskolának főgymnáziuma.
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3. §. Az alapítvány célja: az alapítványi tőke kamataiból az egész tanulási 
idő' alatt, tehát a gymnázium első osztályától kezdve az érettségi vizsga letéte
léig, sőt azon túl is, tanulmányai befejeztéig a soproni evang. főtanoda egy 
tanulójának neveltetése.

4. §. A segélyezés módja: az alapítvány kamataiból való segélyezésre 
igényt tarthat egy a soproni ág. h. ev. főiskolának első gymnáziumi osztályát 
jósikerrel végzett szegény, ág. h. ev. vallású, testben és lélekben ép, kellemes 
külsejű figyermek, kit a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület püspöke, ezen 
kerület felügyelője és a soproni ev. főtanoda igazgatójából álló hármas bizott
ság, mint a végrendelet által a jelen pontban foglalt feltételekben megfelelőt 
az alapítvány kamatainak élvezetére kijelöl.

5. §. A kijelölt javadalmas tanuló az alapítvány kamatait az első évben, 
vagyis az első gymnáziumi osztályban a tanév végével egyszerre, a következő 
osztályokban félévenkint és pedig a tanév kezdetekor és a tanév közepén 
kapja és élvezi az érettségi vizsga letétele után is, ha tanálmányait magasabb 
intézetben folytatja. Utóbbi esetben köteles az alapítvány kamatait élvező min
den félév végeztével az alapítvány jogosultsága felett őrködő fennebb nevezett 
háromtagú bizottságnak tanulmányai folytatását és a tanulmányokban tett elő
menetelét indexszel, vagy felsőbb iskolai bizonyítvánnyal igazolni, evégből 
igazolványát a duuántúli ág. h. ev. püspöknek megküldeni.

6. §. A gymnázium alsó négy osztályának elvégzéséig a kamatoknak csak 
fele adható ki a javadalmas tanuló javára, a másik fele tőkésítendő mind
addig, mig a javadalmas tanulmányai be végzi és önálló lesz, amikor is a 4 
évről tőkésített kamatok egy összegben lesznek a javadalmasnak kiszolgáltatva, 
ha ez a jelzett hármas bizottság előtt igazolja, hogy szorgalma, tanulása jó 
magyar hazafisága és társadalmi műveltsége által a végrendelet intencióinak 
megfelelt.

7. §. A 4-ik gymnáziumi osztály elvégzése után, az 5. osztály megkez
désével jogot nyer javadalmas tanuló a 10000 korona alapítványi tőke egész 
kamatainak élvezetére mindaddig, mig az adott feltételek értelmében arra 
igényt tarthat.

8. §. Megvonható a hármas bizottság által a javadalom élvezete azon 
javadalmastól, ki az érettségi vizsga letétele előtt tanulmányait félbenhagyja, 
vagy aki bármely osztály ismétlésére utasíttatik, vagy aki erkölcstelen, rossz 
magaviselet által a javadalomra érdemtelenné válik.

9. §. Ha bármely okból a segély a javadalmastól elvonatik, ezen esetben 
a segélytől megfosztott tanulóval ugyanazon osztályba járó, a körülírt kellé
keknek megfelelő tanulónak adassék a további alapítványi kamat segély képen 
mindaddig, mig az tanulmányait bevégzi s ugyanennek lesznek az első négy 
évi kamatok felerészéből alakult tőkésített kamatok is egy összegben kiadandók, 
amidőn a javadalmas életpályáján önállóvá lesz és magát szorgalma tanulása, jó 
magyar hazafisága, társadalmi míveltsége által ezen tőkésített kamatok elnyeré
sére érdemesnek igazolja.



10. §. A javadalmas tanuló tanulmányainak befejezésével a kamatok 
élvezete megszűnik s csakis az önállóság kezdetére; fenntartott kamatokra lehet 
a javadalmasnak igénye, mig az alapítvány kamatainak fele része már egy 
első osztályt végzett tanulónak lesz kiadandó, a másik fele a 4 első év alatt 
tőkésítendő s az 5. évtől kezdve ismét a már jelzett eljárás ismétlendő.

11. §. Az alapítvány sértetlen fennmaradásáért a dunántúli ág. h. ev 
egyházkerület a vagyoni felelősséget is elvállalja azon időponttól kezdve, amikor 
a 10000 korona alapítvány özvegy Zathureczky Gézáné Györkös Erzsébet 
bekövetkezendő halála után a soproni ág. h. ev. főiskola részére kiszolgáltatva 
lesz. Az alapítványi tőkének átvételére a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
püspöke bizatik meg.

12. §. Az alapítvány tőkéje a magyarországi ág. hitv. evang. keresztény 
egyház legfelsőbb jóváhagyásával ellátott Alkotmányának 231. §-a értelmében 
ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerű biztosí
tékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított 
közértékpapirokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok 
vásárl ásá ra fordíttatik.

13. §. A királyi főfelügyeleti jog gyakorlata tekintetében irányadók az 
ágostai hitvallású evangélikus egyháznak ő  Felsége által szentesített zsinati 
törvénye és az azok végrehajtását szabályozó egyházhatósági törvényes intézkedések.

14. §. A jelen alapítványt peres és perenkíviili jogügyekben a soproni ág. 
h. ev. egyházkerület pénzügyi bizottságának mindenkori elnöke fogja képviselni.

15. §. Jelen alapítólevél négy egyenlő példányban kiállíttatván, ennek egy 
példánya a dunántúli evangélikus egyházkerület levéltárába lesz elhelyezendő, 
egy példánya a soproni ágostai hitvallású evangélikus főtanoda igazgatója kezelése 
alatt őriztetik, eg}' példánya az egyházkerületi számvevőségnél tétetik le, egy 
példánya pedig az egyházkerület háztartását ellenőrző egyetemes egyház
hatóságnak adatik át.

Kelt ................................................................
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület, mint a soproni 

ág. h. ev. főiskola főgymnáziumának tulajdonosa és fenntartója ezen alapítványt 
az 1904. évi július hó 20-án és 21-én Pápán tartott rendes közgyűlésén a 
jegyzőkönyv 64. pontjában foglalt határozattal hálás kegyelettel elfogadta.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület kötelezi magát arra, hogy azon 
időponttól kezdve, amikor az alapítványi tőkét átvette, azt hűségesen kezeli, 
gyümölcsözteti és az alapítvány jövedelmét az alapító akaratával megegyezően 
felhasználja; egyúttal kijelenti, hogy az alapítványra nézve a teljes és korlátlan 
vagyoni felelősségét elvállalja.

Kelt Pápán és Kemenessömjénben, 1912. évi augusztus hó.
A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egyház

kerületi számvevőt, hogy ezen alapító levelet négy eredeti
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példányban kiállítsa, és felkéri a végrendeleti végrehajtó 
urat, és a ' soproni főgimnázium igazgatóját, hogy az 
alapitó levelet, az egyházkerületi elnökséget pedig, hogy 
a záradékot aláírni is hivatalos pecséttel ellátni szíves
kedjenek.

102. A számvevő jelenti, hogy a soproni egyházközség az 1911. évi 
egyházkerületi közgyűlésnek a jegyzőkönyv 159. pontjában hozzá intézett s a 
„Laschober Teréz, Arthur és Marianna“ nevén kezelt alapítványra vonatkozó 
kérésére még nem válaszolt.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az egyház- 

kerülti elnökséget, hogy a múlt évi jegyzőkönyv 159. 
pontja teljes szövegének megküldésével kérje fel a 
soproni egyházközséget ez ügyben való nyilatkozat- 
tételre.

103. A számvevő jelenti, hogy ámbár az egyházkerületi háztartásról szóló 
szabályrendelet 13. §. d) pontja értelmében az egyházközségi és egyházmegyei 
alapítványok alapító levelei vagy ezeknek másolatai nem az egyházkerületi 
számvevőséghez, hanem az egyházkerületi számvevőszékhez térj esztendők be, 
az alapítványi hatóságok most is miután az ideiglenesen elvállalt rendezésről 
szóló jelentését a múlt évben beterjesztette, kevés kivétellel hozzá küldik az 
új, vagy hátralékos alapítványi okiratokat és nem ritkán oly felvilágosítást 
kívánnak, amelyet ő, miután az egyházkerület határozata értelmében az összes 
iratokat az egyházkerületi számvevőszékhez áttette, meg nem adhat. Az ide- 
oda küldözgetés elkerülése végett s a gyorsabb elintézés érdekében célszerűnek 
tartaná, ha a közgyűlési jegyzőkönyv figyelmeztetné az illetékes tényezőket 
az idézet szabályrendeleti p-ntra.

A pénzügyi bizottság a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja az alapítványi 
hatóságok figyelmét arra, hogy az egyházközségi, mint 
az egyházmegyei alapítványokra vonatkozó összes iratok 
közvetlenül az egyházkerületi számvevőszék egyházi 
elnökéhez terjesztendők be.

104. Ludig Ernánuel bécsi evangélikus hitoktató lelkész az 1911. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 155. pontjában foglalt határozatnak megfelelően 
beterjesztette a pénzügyi bizottsághoz az alsóausztriai evangélikus esperességnek 
bizonyítványt. A pénzügyi bizottság ezen bizonyitványokbm megállapította, 
hogy a bécsi evangélikus hitközségnél sem a folyamodónak magának, sem 
elhalálozása esetén özvegyének jogos nyugdíjigénye nincsen ; továbbá hogy a



folyamodó özvegyének, mivel annak idején a régi alapszabályok által előirt 
pótfizetést nem teljesíttetett, még akkor sem lehetne semmiféle gyámdíj- 
jogosultsága, ha a régi vagy uj gyámoldai alapszabályok még érvényben volnának. 
A pénzügyi bizottság 1912 február 6-án hozott ezen határozatára Ludig Emánuel 
most egy az egyházkerületi közgyűléshez intézett újabb folyamodásban felel, 
amelyben arra hivatkozik, hogy a pótfizetés neki elő nem íratott és annak 
kötelezettségéről neki tudomása nem volt, miért is kéri, hogy a pótfizetés neki 
kamatostól és késedelmi kamatokkal előirassék és ennek befizetése alapján az 
egyházkerület úgy neki, mint elhalálozása esetén nejének egyszeri kérvénnyel 
államsegélyből, vagy más forrásból legaláb 420 korona évi nyugdíj féle segélyt 
biztosítson.

A pénzügyi bizottság kénytelen újból a következő 
tényeket megállapítani:

Az egyházkerületi közgyűlés 1899-ben a jegyzőkönyv 
211. pontjábau kimondotta, hogy a „folyamodó lelkészi 
hivataláról 1899 január 26-án önként lemondván, mint 
ilyennek az alapszabályok értelmében nyugdíjra jogos 
igénye nincs.“ Ludig Emánuel a nála 23 évvel fiatalabb 
második feleségével 1906-ban, amikor ő már 7 év óta 
a magyarhoni evangélikus egyháznak tagja sem volt, 
Bécsben lépett házasságra. A számvevőségnek ekkor még 
az esetben sem lett volna szabad pótfizetést előírni, ha 
egyébként az új házasság kötéséről hivatalos módon 
értesült volna. De még ha a folyamodót 1906-ban aktiv 
gyámoldai tagnak lehetett volna is tekinteni, az egyház- 
kerületi közgyűlés az 1909. évi március 17-iki jegyző
könyvnek 9. pontjában foglalt határozat dolgában senkivel 
sem tehet kivételt.

A pénzügyi bizottság múlt évi javaslatának tanúsága 
szerint hajlandó lett volna arra való tekintettel, hogy a 
folyamodó egyházkerületünkben 22 évig mint rendes 
lelkész működött és hogy ő sem az országos tanítói, sem 
az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetnek tagja nem lehet, 
sem mostani alkalmaztatása után nyugdíjat nem várhat, 
tehát tisztán méltányossági okból oly értelmű javaslatot 
terjeszteni az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy a folya
modó részére és csakis az ő személye részére valamely 
évi segély biztosíttassák, amelynek összege 300—400 
koronában, de elvi okból semmi esetre sem a kért 420 
koronában lett volna megállapítandó. Azonban a folya
modó legutolsó kérvényével szemben, amely sem az 1899. 
évi, sem az 1909. évi egyházkerületi határozatot el nem



47
ismerve, jogos gyámoldai igényeit bizonyítgatja, a bizottság 
ilyenféle javaslatoknak nem látja célját.

Ugyanazért azt a határozati javaslatot terjeszti 
fel, hogy:

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodónak kérelmét 
nem teljesíti.

105. Az egyházkerületi tanítóegyesület elnöksége a főt. és mélt. püspök 
úrhoz intézett felterjesztésében jelenti, hogy az új tanterv alapján kidolgozott 
részletes tanmenet készen van és azért kéri, hogy az 1909. évi egyházkerületi 
jegyzó'künyv 202. pontjában foglalt határozat, mely az 1000 példányban való 
kinyomatás költségeit megszavazta, az ez évi egyházkerületi közgyűlés által 
megújíttassék.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a pénzügyi 

bizottságot, hogy az egyházkerületi tanító-egyesület által 
hozzá beküldendő határozat alapján nyomdai költségelő
irányzatot készíttessen és e költségek fedezésére vonat
kozó javaslatát a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé 
terjessze.

106. A soproni alsó egyházmegye ez évi közgyűlése arra kéri az egyház
kerületi közgyűlést, hogy a biztosítási ügyekkel foglalkozó lelkészeknek az 
egyházkerület részéről oly arányú járulék adassék, mely az általuk közvetített 
biztosítási ügyletek után az egyházkerületi pénztárba beutalt nyereség 5 0 - 
ának megfelel.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés mindaddig, míg a 

gyámolda segélyezése céljából a biztosítási nyereség 
teljes összegét vagy ennek egy részét nem nélkülözheti, 
a kérelmet nem teljesítheti ; hanem újból felkéx-i a lel
kész és tanító urakat, hogy ezen önzetlen fáradozásukkal 
közvetett úton is szíveskedjenek segédkezet nyújtani az 
egyházkerületnek azon nehézségek elhárításában, amelye
ket az 1909. előtt nyugalomba vonult vagy elhalt tiszt
társaik után járó gyámoldai évi illetmények okoznak.

107. Elnök jelenti, hogj7 Weisz Kornél egyházkerületi pénztárosnak a 
folyó 1912. év július 12-től augusztus 12-ig szabadságot engedélyezett.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
108. Elnök jelenti, hogy az egyházkerületi pénztáros szabadságidejének 

tartamára 1912. évi július hó 11-én átadta Szabó Kálmán alszámvevő pedig 
átvette az egyházkérületi pénztárt a pénzügyi bizottságnak fenti napon kelt 
jegyzőkönyvének tanúsága szerint.

Tudomásul szolgál.



109. Tekintettel arra, hogy a legújabb időben Hajdudorogon szervezett 
gör. kel. püspökség dologi kiadásain kívül a püspök személyi díjazására az 
állam saját pénztára terhére évi 60.000 koronát utalványoz,

a pénzügyi bizottság szükségesnek tartaná, hogy az egy
házkerületi közgyűlés az ez irányban megkeresett test
vérkerületekkel egyöntetűen felírna az egyetemes köz
gyűléshez, tegye meg a kormánynál a szükséges lépéseket 
annak kieszközlése céljából, hogy az állam a protestáns 
egyház püspökei személyi járandóságait is legalább a 
fenn ti összeg erejéig a saját pénztárából utalványozza ki, 
minek folytán az egyházkerületek az ily módon fel
szabadulandó összegeket egyéb szükséges céljaikra fordít
hatnák.

A pénzügyi bizottság ebben az értelemben felter
jesztést tesz az egyházkerületi közgyűléshez.II. Gyámoldai igazgatósági ülés.

Főszámvevő a gyámolda 1911. évi pénztári naplóját a következőkben 
terjeszti be:

1. Az intézet pénzügyi helyzetének hanyatlását úgy az évi számadás, 
mint a vagyonkimutatás szemléltetik. A kamatbevétel már csak 5872 korona 
69 fillér, ami, ha a kisebb hátralékot is számba vesszük, a múlt évihez viszo
nyítva 840 korona 58 fillérrel kevesebb. A 17 elbocsátott tag után kifizetett 
összeg 5113 korona 92 fillért tett, a rendes nyugdíjak csak 1894 korona 24 fil
lérrel apadtak. A számadási év 409 korona 21 fillérnyi pénztári mai’adékkal 
kezdődött és 6868 korona 45 fillérnyi túlkiadással végződött. Az alapítványi 
tőke emelkedett ugyan : a Poszvék Sándor-féle az alapítónak 4' 0 korona, a Véssey 
Sándor-féle szintén az alapítónak 200 korona tőkebefizetésével, tehát összesén 
620 koronával, de a közpénztári tőke 7185 koronával fogyott. Főleg e tőke
apadás, a túlkiadás és a 4091 korona 91 fillérnyi hátralékos nyugdíjak teher
tétele okozták, hogy az intézet vagyona 16.147 korona 39 fillérrel apadt. Az 
összes segédpénzesek száma 10-el kevesebb a múlt évinél, illetményeik összege 
pedig 1909 korona 50 fillérrel.

Az intézet nagyobbmérvü segélyezésének szükségességét alig kell külön 
megokolni.

Tudomásul szolgál.

2. A hátralékos követelések 508 K 95 f-rel kisebbek a múlt évinél, 
összesen 1980 K 44 f-t tesznek, amiből 1728 K 70 f  esik a kamatra, 154 K 
18 f  az egyházközségi és 97 K 56 f  a tagsági járulékokra.

Tudomásul szolgál.



3. A segélypénzek és nyugdíjak összege 45.975 K 62 f. mely 
összeg 80 lelkész (23.376 K 70 f), 11 tanár (3990 K) és 140 tanító (18.608 K 
92 f) után járt.

Tudomásul szolgál.

4. A gyámoldai pénztár kezelését rendben találván, kéri az 1911 évre 
szóló szokásos felmentvénynek megadását.

A gyámoldai igazgatóság a felmentvényt megadja

5. A gyámolda segélyezésére kéri a következő' javaslatnak az egy-
házkerületi közgyűléshez vah' pártoló felterjesztését:

a) az egyházkerületi államsegélyből . . . .  21.400 K
b) az egyetemes közalap jövedelméből . . . 1.300 „
c) az 1911 évi biztosítási nyereségből . . 4.000 „
d) a Baldácsy-alapítványból. . ..................... 300 „

összesen . . . 27.000 K
A gyámoldai igazgatóság a javaslatot pártolólag 

terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé.

6. Idősb Varga János azt a kérelmet intézi az egyházkerületi pénzügyi 
bizottsághoz, hogy neki 1914 január 1-én esedékes 277 K 20 f-nyi egyszers- 
mindenkorra szóló gyámoldai illetményének lekötése mellett ugyanolyan összegű 
50/u-°s kölesön engedélyeztessék.

A gyámoldai igazgatóság a kérelmet az intézet 
érdekeire való tekintetből nem teljesítheti.

Ezekután elnök megköszönve a tagok érdeklődését és türelmét, az ülést bezárja.

K. m. f.

D r . B r u n n e r  E m iI  s. k., H e r in g  Z s ig m o n d  s. k .,
p. li. biz. és gyám. igazg. jeqyzö. p. ü. biz. és gyám. igazg. elnök.

B r u n n e r  J á n o s  s. k.,
p. ü. biz. tag.

H i t e l e s í t j ü k :

D r. f ( á t z  O t t ó  s. k.,
p. ü. biz. tag.



Pótlás:
9. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a pénzügyi bizottság a fő- 

gymnáziumi fizikai szertár számára szükséges Herz és Tesla féle készülékek 
beszerzésére a főiskolai kisbizottság által kért 500 koronát a fizikai szertár 
rendes évi járulékának igénybe vétele nélkül a rendkívüli kiadások tételének 
terhére kiutalványozott.

Tudomásul szolgál.

10. Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint elnök jelenti, hogy a 
gyakorlóiskola részére a tanitóképzőintézet szomszédságában levő gyermekkerti 
épületnek kibérlése megtörtént. A megkötött szerződés értelmében az évi bér 
1200 koronát tesz ki. mely az 5 % -os kázbérfillérekkel és vízvezetéki költ
séggel együtt negyedévi előleges részietekben fizetendő. A kibérelt épület 
emeleti helyiségei Horváth József börtönőrnek, mint a gyakorlóiskola szolgájának 
adattak albérletbe évi 400 K bérért.

Tudomásul szolgál.
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Jegyzőkönyv.A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1912. évi augusztus hó 28. és 29-én főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferencz püspök és nagyságos hrabovai Hrabovszky István helyettes felügyelő, majd meg méltóságos egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő törvényesen megválasztott és ez alkalommal hivatalba iktatott egyházkerületi felügyelő urak elnöklete mellett Győrött évi rendes közgyűlést tartván, — Bognár Endre egyházkerületi egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla egyházkerületi világi főjegyző, Madár Mátyás egyházkerületi egyházi aljegyző, hegyeshalmi Fischer Elemér egyházkerületi világi aljegyző, Héring Zsigmond egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök és Jausz Vilmos egyházkerületi főszámvevőn kivül az egyházmegyék, az egyházkerületi fő- és középtanodák, nemkülönben a népiskolák,más egyházkerületek és törvényhatóságok képviseletében
j e l e n  v o l t a k :

1. A magyarországi ágost. hitv. evang. egyetemes egyház képviseletében : 
Tótprónai és blatniczai báró Prónay Dezső, a magyarországi ág. hitv. evang. 
egyház egyetemes egyházi és iskolai felügyelője, főrendiházi tag.

2. A tiszai és bányai ág. hitv. evang. egyházkerület képviseletében : 
Materny Lajos főesperes, debreczeni lelkész ; dr. Földváry Elemér a pesti 
evang. egyházmegye felügyelője; Noszkó István rákoskeresztúri lelkész, az 
„Evang. Örálló“ szerkesztője.

3. A ref. egyházkerületek képviseletében: Dr. Antal Gábor püspök, dr. 
Beöthy Zsolt főrendiházi tag, Czike Lajos esperes, Németh István egyház
kerületi főjegyző, Csizmadia Lajos theol. akadémiai tanár, Faragó János pápai 
főgimnáziumi igazgató, Petry Elek főjegyző, Lévai Lajos egyházkerületi al
jegyző.

4. Dr. Várady Árpád megyés püspök és a győri rom. kath. autonómia 
képviseletében: Dr. Mohi Antal czimzetes püspök, a székeskáptalan nagy
prépostja; Ruschek Antal apátkanonok, város-plébános.

5. A győri izraelita hitközség képviseletében : Perl József, a hitközség 
elnöke ; dr. Peiffer Fülöp orvos, kultuszelőljáró, dr. Schwartz Mór főrabbi, 
Pintér Lajos hitközségi titkár.

1*
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6. Vas vármegye képviseletében : Dr. Békássy István főispán, dr. Radó 
Gyula Vas vármegye főjegyzője, dr. Ostffy Lajos országgyűlési képviselő, dukai 
Takách Ferencz cs. és kir. kamarás, szentmártoni Radó Lajos, a német 
Johannita-rend lovagja, eőriszigeti Szigethy Sándor törvényhatósági bizott
sági tag.

7. Győr városa és Győr vármegye képviseletében : Goda Béla főispán, 
Wennes Jenő polgármester, Jalsoviczky Lajos kir. táblai tanácselnök, Hlatky 
Schlichter Lajos, dr. Németh Károly, Csemez István, Szabó István ország
gyűlési képviselők, Angyal Emil, Barcza Géza, dr. Csemez Béla, dr. Kuncz 
Jenő, Ecsedy Gyula, Némethy Ödön, Ollinger Alkuin, Szalacsy Lajos, Barilich 
Lőrincz pápai kamarás, újvárosi plébános, Farkas Mátyás főjegyző, dr. Szauter 
Ferencz főkapitány, Lates Jakab jövedelmi hivatali főnök, dr. Hőfer Vilmos 
tanácsos.

8. Sopron vármegye képviseletében : Dr. Zergényi Jenő, a soproni evang. 
egyházközség felügyelője, konventi elnök ; Simon Géza, a vármegye aljegyzője ; 
dr. Mesterházy Ernő törvényhatósági bizottsági tag.

9. Győri egyházmegyéből : Horváth Sámuel esperes; Barcza Géza egyház- 
megyei felügyelő ; hegyeshalmi dr. Fischer Gyula kir. ügyész ; Csemez István 
országgyűlési képviselő ; dr. Barcza Dezső egyházmegyei ügyész ; Huber Dániel 
felügyelő ; I’só Vincze, Pálmai Lajos, Hörényi Lajos, Petőcz Ferencz, Kis 
Samu, Horváth Béla, Matisz Károly, Kovács István, Révész Sándor, Kovácsics 
Géza lelkészek; Benedek Vincze, Gróf Endre, Bándy János, Szabó György, 
Németh János, Nagy Lajos tanítók; Ujváry Mihály, Horváth János, Horváth 
Lajos téti lakosok; a lovászpatonai evang. nőegylet és hajadonok egylete 
12 taggal képviseltette magát.

10. Kemenesaljái egyházmegyéből: Varga Gyula esperes; Berzsenyi 
Dezső, Hrabovszky Mór, dr. Ostffy Lajos, Takách Ferencz, Takách Márton, 
Bárdossy Imre, Károlyi Endre, Nagy Pál, Büki Ádám felügyelők ; Nagy Sán
dor, Böjtös János, Tompa Mihály, Mód Lénárd, Mészáros István lelkészek; 
Koczor Márton, Szórády Dénes, Osváld Sándor, Nits István, Varga Dénes 
tanítók.

11. Soproni alsó egyházmegyéből : Farkas Mihály esperes; dr. Ajkay 
Béla felügyelő, dr. Mesterházy Ernő, Takách Lajos, Szilvássy Dénes, Simon 
Géza, dr. Mihály Kálmán, Turcsányi Géza, Edvy Lajos felügyelők; Hérints 
Lajos, Farkas Elemér, Mikolás Kálmán, László Miklós lelkészek ; Farkas 
György, Csizmadia Ferencz, Horváth János, Bakody Imre, Takács József, Szij 
Lajos tanítók.

12. Soproni felső egyházmegyéből: Dr. Démy Lajos egyházm. felügyelő ; 
Brunner János esperes; dr. Zergényi Jenő, Héring Zsigmond, Berecz Ábel, 
dr. Rátz Ottó, Albrecht Alfréd, dr. Poszvék Lajos felügyelők; Pieler Mátyás, 
Schrödl József, Breyer Jakab, Kasper József lelkészek ; Bancsó Antal, Gecsányi 
Gusztáv, 'Papp József igazgatók ; Payr Sándor, Hollós János, Siinkó Endre 
tanárok; Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros.



13. Somogyi egyházmegyéből: Németh Pál esperes; Berzsenyi Sándor 
egyházm. felügyelő ; Györffy János, dr. Andorka Elek felügyelők ; Madár 
Rezső, Borbély Gyula, Dobrovoljac Milko, Szalay Mihály lelkészek; Sass 
István, Csatáry Kálmán, Németh Sándor tanítók.

14. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Horváth Sándor főesperes ; 
Tomka Gusztáv alesperes; dr. Kobilitz Elek, dr. Berzsenyi Jenő, Elversz 
Rudolf felügyelők ; Czipott Áron, Szabó János, Vértesi Zoltán, Schöll Lajos, 
Hanzmann Károly lelkészek; März Konrád tanár; Haiszer Henrik, Purth 
Gusztáv, Schmidt József tanítók.

15. Vasi felső egyházmegyéből: Stettner Gyula főesperes; Ziermann 
Lajos alesperes ; Freyler Lajos, Czeke Gusztáv, Meyer Károly, Kirnbauer Lajos, 
dr. Schneller Aurél felügyelők ; Beyer Teofil, Balikó Lajos, Kirnbauer Gyula, 
Czipott Géza, Rájter János lelkészek ; Németh Samu, Budacker Károly, Stettner 
Aurél tanárok, Hammer Gyula, Karner Frigyes, Hamvai János, Kappel Fer- 
dinánd tanítók.

16. ' Vasi közép egyházmegyéből: Kund Sámuel esperes; dr. László Kál
mán egyházm. felügyelő; Radó Lajos, Nagy Pál, Ajkay Elemér, Radó Gyula, 
Berke Béla, Gáyer József, Asbóth József, Szigethy Sándor, Györkös Ferencz, 
Lakner József, Zimmermann Károly, Mendelényi János felügyelők ; Kiss János, 
Rónai Gyula, Kovács István, Kapi Béla lelkészek; Szigethy Dénes, Horeczky 
Gyula, Róth Kálmán, Nagy Bálint tanítók.

17. Veszprémi egyházmegyéből: Balog István h. esperes; Bélák István 
egyházm. felügyelő; Töpler Károly, Bélák János, dr. Bélák Endre, Kiss Károly 
felügyelők ; Horváth Dezső, Mohácsy Lajos, Pócza Ferencz, Bátsi József, Ihász 
Mihály, Nagy Kálmán, Tatay Lajos, Takács Elek lelkészek; Szutter Dániel, 
Szabó Sándor, Erdélyi Béla, Káldy József, Orbán Károly tanítók.

18. Zalai egyházmegyéből : Magyary Miklós esperes ; Csemez Elek 
egyházm. felügyelő ; Berzsenyi Gyula, Csemez Pál felügyelők ; Novák Elek, 
Nyirő Károly, Zsiray Lajos lelkészek; Kovács Sándor, Fülöp József, Héricz 
Lajos, Kis. Sándor gondnokok.

Me l y  a l k a l o m m a l :
Az egyházmegyék, a tanintézetek küldöttei, az egyetemes egyház és 

testvéregyházkerületek képviselői, Vas-, Sopron- és Győr vármegye, úgy a 
győri evang. egyház és Győr városának törvényhatósága és nagyérdemű 
közönsége valláskülönbség nélkül délelőtt 9 órakor a győri evang. templom
ban összegyülekezvén, az orgona búgó hangjai és Kirchner Elek győri kántor 
által vezetett ünnepi szent ének elhangzása után, Bognár Endre egyházkerületi 
egyházi főjegyző az oltárnál alkalmi imát mondott és ünnepi szent igékül 
Máté 5-ik részének 13— 16. verseit felolvasta.

1- Az istenitisztelet végeztével Gyurátz Ferencz püspök ur a megjelen
teket, köztük első sorban az egyetemes egyház nagyérdemű felügyelőjét, a 
testvéregyházak és törvényhatóságok küldöttségeit melegen üdvözölvén és a
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nap fontosságára, melylyel az uj egyházkerületi felügyelő beiktatása össze
kötve van, rámutatván,

a gyűlést megnyitotta.
t i -  Az egyházmegyék küldöttei beadják megbízó-leveleiket.

Az elnökség a beadott megbizó-levelekről szóló jelentés alap
ján Győr szab. kir. városába 1912. évi augusztus hó 28. és 29-re 
összehívott egyházkerületi közgyűlést törvényesen megalakulnak 
nyilvánította.

3 -  Olvastatott az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról felvett jegyzőkönyv. Mely szerint egy évi időtartammal megválasz
tattak Szutter Dániel pápai, Bereczky Géza mencshelyi tanítók. A jövő 1913-ik 
évben a tanitóképviselők a somogyi és kemenesaljai egyházmegye tanítói közül 
lesznek választandók.

Jóváhagyó tudomásul szolgált; egyúttal a választási eljárásra 
nézve a következő formula állapíttatott meg s vétetett jegyzőkönyvbe:

„Kivonat a............... ............ág. hitv. evang. tanítóegyesületnek
.................. év............................ hó......... n........................... tartott köz
gyűlési jegyzőkönyvéből.

........ pont. Elnök felhívja a közgyűlés tagjait, hogy a folyó
évben............................tartandó egyházkerületi közgyűlésre kikül
dendő két tanitóképviselőre adják le szavazataikat.

A szavazatok leadatván, összesen........  szavazat. Ebből
szavazat N. N. tanítóra esett. Az újból (a második tanitóképviselőre)
beadott............. szavazatból N. N. tanítóra--------szavazati esett.

Kelt.....................................
Aláírás Aláírás

az egyesület elnöke. az egyesület jegyzője."
P. H.

4L. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével megbizattak
hegyeshalmi dr. Fischer Gyula, Huber Dániel, l’só Vincze, 

Bancsó Antal.
5 .  Utalással az egyházkerületnek folyó évi junius hó 6-án Szombat

helyen tartott rendkívüli közgyűlésének 4. jegyzőkönyvi pontjára, olvastatott 
a szavazatbontó bizottságnak folyó évi julius hó 3-án Pápán felvett jegyző
könyve. Mely szerint dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi felügyelőre be
adatott összesen 338 szavazat. Alaki formahiány miatt megsemmisittetett két 
szavazat. Nem szavazott Pinkafő, Felsőőr, Kalaznó, Zágráb.

A jogérvényesnek elismert 336 szavazat közül esett:
Dr. Berzsenyi J e n ő r e ................ 193
Báró Solymossy Ödönre . . . .  69
Báró dr. Láng Lajos v. b. t. t.-ra 38.

A többi egyesek közt oszlott meg. A szavazás eredménye eképen megállapit- 
tatván, az elnökség dr. Berzsenyi Jenőt szavazattöbbséggel a dunántúli ágost.



hitv. evang. egyházkerület törvényesen megválasztott felügyelőjének nyilvá
nította.

Az egyházkerületi közgyűlés a felolvasott jelentést örvendetes 
tudomásul vette, s ennek alapján méltóságos dr. Berzsenyi Jenő 
urat a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület törvényesen meg
választott felügyelőjének elismerte.

6 .  A jelentés kapcsán püspök ur indítványozza, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés kebeléből egy bizottságot küldjön ki, mely a megválasztott egyház
kerületi felügyelő urat a gyűlésbe, a hivatalos eskü letételére és a felügyelői 
szék elfoglalására kérje fel.

A közgyűlés püspök ur indítványát elfogadván, a bizottság 
tagjaiul Héring Zsigmondot, Bélák Istvánt, dr. Fischer Gyulát, 
Stettner Gyulát, Varga Gyulát és Bancsó Antalt megválasztotta; 
egyúttal a tanácskozást felügyelő ur megérkeztéig felfüggesztette.

T .  Szünet után püspök ur a gyűlést újból megnyitván, a küldöttség 
élén megérkezett s élénk éljenzéssel fogadott egyházkerületi felügyelő úrhoz 
következő felszólítást intézte : „Méltóságos Ur ! A dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület Méltóságodat egyházkerületi felügyelőjévé választotta. Tisztelettel 
kérem nyilatkozatát az iránt, hajlandó-e elfogadni ezen egyházkerületi felügyelői 
állást? Kész-e Méltóságod egyházi szabályrendeleteinkben előirt felügyelői 
esküt letenni ? “

Az uj felügyelő mindkét kérdésre „Igen !“-nel felelvén, a hiva
talos esküt, melynek szövegét az egyházkerületi egyházi főjegyző 
olvasta, a közgyűlés színe előtt ünnepélyesen letette.

8 -  Az eskü letétele után az ekeppen hivatalba iktatott uj egyházkerületi 
felügyelőt, méltóságos dr. Berzsenyi Jenő urat püspök ur Öméltósága követ
kező emelkedett, nagy hatást keltett beszéddel üdvözölte :

Üdvözlöm Méltóságodat, mint a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
felügyelőjét ezen ünnepélyes órában, midőn állását elfoglalja, s felügyelői 
kötelességének hü teljesítésére a közgyűlés szine előtt leteszi az esküt.

Egyházunk, híven az egyetemes papság elvéhez, a munkát az egyházi 
ügyek vezetésénél, az evangéliom eszméinek az életbe átültetésénél tagjai közös 
jogának s feladatának tekinti. Mint ezen elvnek korolláriuma gyökeredzett meg 
azon jogszokás s vált törvénnyé, amely az egyház tagozatainál, gyülekezetek
nél, egyházmegyéknél, egyházkerületeknél a lelkész, esperes, püspök mellé 
oda állítja mint vezér- s munkatársat a felügyelőt.

Egyházunk hivatva van a hitnek, a föld porából éghez emelő e szent 
köteléknek őrzésére, a kijelentett ige hirdetésével az erkölcsi törvények uralmá
nak emelésére, a lelki szabadságnak, a haladás e nélkülözhetetlen feltételének 
védelmére. A történet tanúsága szerint a felügyelők a nehéz időkben is mindig 
híven fáradoztak, hogy az egyház magasztos tisztét betölthesse s e drága kincsét, 
az evangyéliomot sértetlen adhassa át az egymást felváltó nemzedéknek. És,
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hogy egyházunk a zivataros múltnak sokszor megújult támadásait elveinek 
győzelmével állotta ki: ebben nagy érdeme van a lelkes felügyelői karnak, 
s ennek élén mint vezéreknek az egyházkerületi és egyetemes felügyelőknek. 
Ezeknek hithüsége, önfeláldozásra készsége enyhítette a hitüldözés romboló 
hatását, tartotta fenn az elnyomatás szomorú idején is az igazság győzelmének 
reményét.

A mai korban is szép feladat vár a felügyelőre. Egyházunk ma is küzdő 
egyház. Uj ellenségek sorakoznak körötte, itt a vallási közöny, a hitetlenség, 
a földhöz tapadt anyagi önzés, a családi köteléket, tulajdonjogot, hazát tagadni 
kész, a társadalmi rendet felforgatni akaró s ennek fő támaszát, a vallást, 
minden egyházat támadó szélső radikális irányzat. Ez elveti az eszményiért 
hevülni tanitó ideálizmust, s a boldogság zálogát egyedül a szerencsejavakban 
keresve, pusztán az érzékiség szolgálatában jelöli ki az embernek czélját. És 
pedig ezen irány győzelme esetén az erkölcsi törvény védőoszlopa a vallással 
ledőlne, a haladás megszűnne, beállna a mindenek harcza mindenek ellen, 
s az embernek végre örökségül csak a rabszolgaság és az állati tengődés 
maradna.

Az ideálizmust első sorban az egyház ápolja. És itt a püspök mellett 
vezéri tisztet betöltő felügyelőnek is hivatása szivvel-lélekkel közremunkálni 
a hitélet emelésén, őrt állani az egyház törvényes jogai, érdekei mellett, szóval, 
jó példával éleszteni a buzogást ott, hol intézeteink felvirágoztatásával, jótékony- 
czélu intézmények létrehozásával kell az egyház alkotó erejéről bizonyságot 
tenni.

• A Véssey Sándor — hamvaiban is áldott felügyelő — halálával üre
sedésbe jött állásra az egyházkerület bizalma Méltóságodat hívta el. Ezen el
hívásnak indító oka Méltóságodnak az egyházi téren kifejtett példaadó, lelkes 
tevékenysége és azon tudat volt, hogy e helyre az élő hit erejét, a hivatás 
érzetét, a tenni, hatni kész buzgalmát hozza magával. Itt e széleskörű munka
téren oly hivatalelődök .tisztét veszi át Méltóságod, akik a küzdelmet a szent 
ügy szolgálatában dicsőségnek tartották, s akikről az egyház mindenkor hálás 
kegyelettel emlékezik. Itt vívták a nemes harczot hitért, igazságért az Ostffyak, 
Matkovichok, Vittnyédiek, Káldyak, Vidosok, Radók, báró Podmaniczkyak, 
Berzsenyiek, báró Prónayak, Ihász Lajos, Véssey Sándor. Midőn ily vezérek 
nyomába lép Méltóságod, ezen óhajtással üdvözöljük : szálljon reá, kisérje 
feladata betöltésében elődei lelkének kettős mértéke.

Egyházkerületünk bizalommal tekint Méltóságod felügyelői munkássága 
elé. Meggyőződésünk, hogy lankadatlanul fogja éleszteni hatáskörében az 
evangéliomi buzgóságot, s ezzel egyengetni egyházunk szebb jövőjének útját, 
őrködni fog, hogy intézeteinkből mindig oly ifjúság kerüljön ki az élet meze
jére, amelyiket istenfélelem, emberszeretet vezérel, amelyik eszmékért lelkesülj 
önzetlenül, híven teljesíti kötelességét egyháza és hazája iránt. Tudjuk, hogy 
gondosan őrzi a béke, egyetértés kapcsait egyházunk s más egyházak között, 
ápolni fogja a testvériséget egyházunk s a velünk egy alapon álló, a lelki



szabadságért velünk együtt küzdött, szenvedett ref. egyház között és örvend, 
ha a különböző egyházak tagjait hű testvérszeretet tartja együtt a honszeretet 
oltára körül.

Fogadja végül üdvözletemet a már régóta, még az ifjúság verőfényes 
tavaszán ismert jó barát. A múzsák táborában együtt fegyverkeztünk az élet 
harczára, együtt lelkesedtünk egyházért, hazáért. Már ott tanultam ismerni, 
szeretni Méltóságod nemes ideálizmusát, jó szivét. Az élet utján előre haladva, 
tapasztalásokban gazdagulva most itt találkozunk az egyházkerület hajójának 
kormányrudja mellett. Isten hozta a jó barátot, mint vezértársat. Kisérje 
munkásságát a Mindenhatónak áldása!

O - A főpásztornak nagy tetszéssel fogadott üdvözlőbeszéde után 
Hrabovszky István helyettes felügyelő ur megható szavakkal adta át a 
felügyelői széket.

ÍO - A nagy várakozásnak megfelelően, néma, mély csendben veszi át 
hivatalát, foglalja el felügyelői székét dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő ur Öméltósága a következő nagyjelentőségű beszéd kíséretében :

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés !
Egy vallomást kell tennem : „Uram ! nem fuvalkodott fel az én szivem, 

szemeim sem láttak magasra, és nem jártam erőmet túlhaladó csodadolgok 
után“ . (Zsolt. 131. 1.) Ezért állok itten kétség és aggódás között remegve, 
hogyan jutottam ide, és hogyan fogok megfelelhetni hanyatló korban, testben 
és lélekben napról-napra gyengülve, egy kerületi felügyelő súlyos és felelősség
terhes tisztének.

Érdemeim nincsenek. Én nem kezdeményeztem semmit, nem alkottam 
semmit. Ami közreműködésemmel létesült, az a bizottságok működésének 
eredménye. Én egy szervezetnek csak jelentéktelen alkatrésze voltam. Hasz
nálni vágytam egyházamnak, de nem csillogni. Egy széndarab, mely egy 
szegény család otthonát melegíti, vagy az, mely a villanygépben áramot 
fejlesztve, egy megbénult karnak visszaadja munkaképességét, több boldog
ságot áraszt, mint az a szén, mely mint gyémánt koronákban ragyog. Az én 
feladatom volt : használni és nem csillogni.

Hogyan jutottam hát ide ? midőn sem protekciót, sem felsőbb kegyet 
nem kerestem, sem népszerűség után nem jártam ?

Van egy világot alkotó és világot fenntartó törvény, mely uralkodik 
kivétel nélkül úgy a természeti, mint a lelki világban ; ott vonzódásnak, itt 
szeretetnek hívják.

Több évtizedre kiterjedő érintkezésem hitrokonaimmal hoztak létre egy 
lelki közösséget, melyből amint én nem tudtam magamat kivonni, úgy ők is 
egynek érezték velem magukat, felbuzdultunk magunk között egymás hite 
által, s a szeretet forrasztott bennünket össze, az a szeretet, mely gyarlóságom
mal szemben mindeneket elfedez, mindeneket eltűr.

így idejutva, mégis félelem fog el, ha elődeimre gondolok, mert én nem



10
követhetem Véssey Sándor és Ihász Lajos nagy- és nemesleikü áldozatkészsé
gét, nem emelkedhetem báró Prónay Dezső magasztos eszmeköréig, azt az 
energiát sem tudom kifejteni, amelylyel küzdöttek legelső védői és patronusai 
egyházkerületünknek : Vittnyédy István és János, az Ostffyak : Tamás, László, 
Miklós, majd első egyházkerületi felügyelőnk : Mihály, a minket ostromló 
erőszak ellen.

De épen ha elődeim sorára tekintek, nyerem a biztatást is, mert felettem 
látom lebegni áldott emlékű nagybátyám szellemét és biztatva szólni: Ne félj! 
az Urnák Lelke van íerajlad is, mivelhogy felkent tégedet. (Lukács IV. 18.) 
Mert senki el nem veszi e tisztséget, hanem kit Isten hiv el. (Zsid. V. 4.)

Elhiv pedig akaratának végrehajtására.
Első ezek között az az égi szózat, melyet Ezekjeihez intézett : „Ember

nek fia ! Örállóul adtalak én tégedet Izrael házának. (Ezek. III. 17.)
Soha egyetlenegy vallásfelekezetnek, egyetlenegy népnek, még Izráel 

népének sem volt annyira szüksége őrállókra, mint a protestántizmusnak kez
dettől fogva mai napig. Nem akarom most, midőn egyetértést, békét és 
szeretetet hirdetünk, a múlt századok vallási zivatarait felidézni, de hol 
volnánk, ha örállóink nem lettek volna a lelkészi karban és a világiak 
között, kik megállották helyeiket a gályarabságig és kinoztatásig. Mártirvér 
termékenyítette meg a talajt, melybe a protestántizmus gyökérszálai nyúltak, 
az edzette és aczélozta az idegeket kitartásra és küzdelmekre, az élesztette a 
keblekben a hitnek lángját magasabb lobogásra. Ha akkor korlátlan vallás- 
szabadság lett volna a hatalom védőszárnyai alatt, a türelem szó, melyet 
annyi köny áztatott, vallási szótárunkban ismeretlen volna és a vak fanatizmus 
reánk nézve ártalmatlan dolog, csak mint egyéni rajongás, mint egyéni beteg
ség volna ismeretes. De nem igy volt : ezért volt szükség örállókra és szükség 
van még ma is. Az idők ugyan megváltoztak, a korszellem állott az emberi
ség szolgálatába, ledöntötte a korlátokat ember és ember, felekezet és fele
kezet között és rávilágított fáklyájával a szabadság, egyenlőség és testvériség 
jelszavaira. Ekkor, jött létre hazánkban is a vallási egyenlőségi és viszonossági 
törvény. De daczára az azóta elmúlt 64 évnek, az még teljes egészében mai 
napig sincsen végrehajtva, sőt gyakori támadásoknak vagyunk kitéve, melyek 
ellen hallanom kell az égi szózatot: Embernek fia! örállóul adtalak én tégedet!

Egy második égi szózat, mely szinte az ó-korban hangzott el és felém 
száll az idők távolából, pedig ez: Én e mai napon népek felé rendellek téged, 
hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. (Jerem. I. 10.)

Mig amaz égi szózat kültámadások ellen résen létre és védelemre hiv 
fel, addig ez azon körre vonatkozik, melyen belől autonómiánk értelmében 
mi magunk rendelkezünk, magunk intézzük dolgainkat, hogy mindenek ékesen 
és jól rendben legyenek.

Habár ez könnyebb feladatnak látszik, mégis érzem, hogy súlyosabb, 
mert folytonos munkát igényel. Beláthatlan a munkatér és óriási a halmaz, 
melyet irtani kell, szinte kivihetetlennek tűnik fel a megoldás, s visszariadnom
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kellene a kezdetnél; de, gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj! — dörg az égi szó
zat: Labor omnia vincit.

Materiálizmus uralja a világot, aránylag kevés azoknak száma, kik azon 
felül emelkedni tudnak. A tömeget féltudósok vezetik, kik csak saját hasznu
kat tekintik, a szabadság eszményi jelszava alatt a szabadság féktelenségeire 
viszik, egyenlőség alatt vagyoni egyenlőséget értenek, megszűnik náluk a 
törvény tisztelete és mint burján és dudva terjed a vallási nihilizmus, a 
hitetlenség és közöny. Ennek folyománya az erkölcsök megromlása, mely fel
dúlja a családok boldogságát és gyakran mardossa még a síron túl is a 
következő nemzedéket.

Ezek a főbb bajok, melyeket gyomlálni, irtani, pusztítani és rombolni 
kell. De minő eszközökkel ?

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi egyházlátogatási jegyzőkönyv 
kérdőívének egyik pontja: Van-e minden házban biblia? Nagyon fontos 
kérdés ez, mert ahol nincsen, igyekeznek azt beszerezni, és ha olvassák, 
megtalálták a leghatályosabb orvosszert, a legélesebb fegyvert a fenti bajok 
leküzdésére. Az angol és külföldi bibliai társaság végtelen hálára kötelezi az 
emberiséget az által, hogy a bibliát elküldi a legsötétebb világrészekre s azt 
mindenhol, a legszegényebb családok részére is könnyen megszerezhetővé 
teszi, mert a biblia minden hitnek és tudásnak forrása, meríthet abból nem
csak a keresztyén, de bármely felekezet üdvösségére. Ezzel kézben lehet 
csak a pusztító és romboló, de egyúttal az építő és plántáló útra indulni.

Azonban egy ember ereje, ha olyan hite volna is, mely hegyeket mozdít 
el helyéből, itt elenyésző csekély. Azért kérem én fel munkatársaimul az 
összes tanítói, iskolai- és theológiai akadémiai tanári kart, a lelkészeket, 
espereseket és világi felügyelőket, segítsenek pusztítani és rombolni és a 
romokra felépíteni Isten országának templomát, hol az igaz hit és valódi 
tudomány hirdettetik, mely előtt a vakhit és tudálékosság eloszlik, mint nap
fény előtt a sötétség.

De még igy sem végezhetnék sikeres munkát, ha karöltve nem járnék 
egyházi vezérünkkel, kinek vallásos buzgósága, tántorithatlan hithüsége, böl
csessége és munkában megedzett ereje vezette eddig is egyházkerületünk 
ügyeit, ő neki esedezem tehát, ne vonja meg tőlem segítségét, mert csak igy 
remélhetem, hogy üdv és áldás származik egyházkerületünkre.

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! Eljutottam azon pontig, honnét 
uj pályámra indulok és itt eszményileg én is leteszem azon követ, mely 
Mispa és Sén között helyeztetett el, amelyre Eben ha ézer van Írva, és hála
telt szívvel rebegem : Mindeddig segítségül volt nekem az Isten.

További működésem irányát kellene ismertetnem, de nem adhatok más 
programmot, mint aminőnek alapján a gyülekezetek kitüntető bizalma ide 
helyezett.

Hive voltam a valláserkölcsi oktatásnak az iskolákban, ily irányban 
akarok tovább is működni ; hive voltam a rendnek a gyülekezetekben, ezt
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akarom továbbra is fenntartani; hive voltam a békének más felekezetekkel, 
különösen református testvéreinkkel szemben, ezt fogom ápolni jövőre is ; 
hive voltam mindig a gondolat- és lelkiismereti szabadság terjesztésének, 
az is maradok; hive voltam a jog és igazság lelkiismeretem szerint való 
nyilvánításának, igy fogok eljárni jövőben is adminisztrátiv és peres ügyekben ; 
hive voltam vallási téren mindazon törekvéseknek, melyek egyházamat a 
tökéletesedés felé vezetik, erre igyekszem jövőben is.

Ezeknek megtartásához adj erőt nekem, Istenem, segítőm, lelkemnek 
támogatója, tüntesd reám színednek világát és igazgasd lépésemet a Te ösvé
nyeden, hogy ki ne lépjenek az én lábaim.

11- A tisztelgő küldöttségek sorát

a) báró Prónay Dezső, a magyarországi ág. hitv. ev. egyház egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelője következő üdvözlő beszéddel nyitotta meg:

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés ! Midőn a dunántúli ev. egyház- 
kerület megtisztelő meghívását vettem, hogy mai ünnepélyes közgyűlésén részt 
vegyek, e meghívásnak örömmel feleltem meg, kedves kötelességemnek ismer
tem ezt. De midőn a megtisztelő meghívásnak megfelelve, a dunántúli egyház- 
kerület közgyűlésén megjelentem, nem lehetek az ünnepélynek néma tanúja, 
tartozó kedves kötelességet teljesítek, amidőn üdvözlöm a dunántúli egyház- 
kerületet is, hogy oly arra való érdemes férfiút nyert meg és választott meg 
felügyelőjévé, aminőt Méltóságodban tisztelhetünk ; de üdvözlöm Méltóságodat 
is, amidőn hitsorsosainak bizalma Méltóságod iránt ily fényesen nyilvánult. 
Meghatva hallgattam Méltóságod székfoglaló beszédét, amelyben fenkölt szel
leme s valódi evangéliomi lelkülete szólott, de azt hiszem, meghatva hallgattuk 
mindnyájan, mert érezni kellett, hogy amit Méltóságod mond, azt legbensőbb 
érzelemből, a meggyőződés hevétől áthatva mondja. Méltóságod a dunántúli 
egyházkerület felügyelőjévé választatván, evangéliumi egyházunkban szép 
munkatér nyilt meg Méltóságod részére. A dunántúli egyházkerület az, amely 
evangéliomi egyházunk kebelében a legegységesebb közszellemmel dicsekszik, 
ezen egyházkerületben nincsenek olyan ellentétek, amelyek, fájdalom, egye
temes egyházunkban itt-ott más körökben némelykor felmerülnek. Méltóságod 
eladatát ezen körülmény rendkívül megkönnyíti, de becsesebbé is teszi a 
bizalomnyilvánitást, amelynek Méltóságod megválasztatását köszöni. De azon 
körülmény, hogy Méltóságod ezen egységes közszellemmel bíró egyházkerü
letnek élére állott, Méltóságodra az egyházkerület határain túl terjedő, egye
temes egyházunkra is kiható feladatot hárít, és meg vagyok győződve, hogy 
Méltóságod ezen feladatnak is azon valódi evangéliomi lelkülettel, ugyanolyan 
buzgósággal és bölcsességgel fog megfelelni, amely bölcsességgel fogja vezetni 
saját egyházkerületének ügyeit. Ismételve üdvözlöm Méltóságodat magyarhoni 
evangéliomi egyházunk nevében s kívánom, hogy kisérje Isten áldása Méltó
ságod működését s álljon minél tovább ezen egyházkerület élén. Isten éltesse !
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b) Antal Gábor dunántúli ref. püspök a következő beszéddel üdvö

zölte felügyelő urat :

Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés !
Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Ur !
A magyarországi református egyház egyetemes konventje, közelebbről 

pedig a dunamelléki és dunántúli ref. egyházkerületek, valamint a győri ref. 
egyház nevében és küldöttsége élén üdvözlöm Méltóságodat ezen ünnepélyes 
alkalommal, amidőn egyházkerületi felügyelői fontos állását, amelyre a gyüle
kezetek nagy többségének bizalmából megválasztatott, egyhangú lelkesedéstől 
s az általános jóakarattól környezve elfoglalja.

Nagy fontossága van a magyarországi protestáns egyházakban annak a 
felügyelői állásnak, amelybe Méltóságod most, mint az egyház ügyeinek eddig 
is buzgó, hű, áldozatkész munkása és egy nagy történeti ősi magyar névnek 
örököse ünnepélyesen beiktattatik. Mert a világi elemnek az egyház kormány
zatában való részvételében, különösen a kerületi felügyelői állásban van ki
fejezve az evangéliomi egyház szellemének lényeges követelménye : az egye
temes papság elve. Ebben az állásban nyilatkozik meg legszebben az igazi 
keresztyén alkotmányosság és demokrácia, hogy akit a többség bizalma ez 
állásra elhív, azt mindnyájan vezérünkül tekintjük, közjóra irányzott törekvéseit 
őszintén támogatjuk, abban mindnyájan mindenkor az összesség megbízottját 
és képviselőjét látjuk, az őt megillető tiszteletben mindnyájan magunkat érez
zük megtisztelve. A világi elem képviselete, különösen a kerületi felügyelő 
tiszteletbeli állása, annak fontos jog- és hatásköre képezi a protestáns egyház 
valódi önkormányzatának legfőbb biztosítékát, mert akik ezen állásra a köz
bizalom által elhivatnak, azoknál a szellemi és erkölcsi kiválósággal párosul 
rendszerint a vagyoni függetlenség és jóakaratu áldozatkészség is, amelyek 
képezik pedig az igazi önkormányzatnak legfőbb feltételeit. Méltóságod méltó 
képviselője az egyetemes papság elvének, az igazi keresztyén alkotmányos
ságnak és demokráciának, ugyszinte a protestáns egyház önkormányzatának, 
ennek folytán egyik hivatott vezérférfia nemcsak ezen egyházkerületnek és az 
egyetemes magyar ág. hitv. ev. egyháznak, hanem az egész magyar protestán- 
tizmusnak is, amelynek kötelékébe mi magyar reformátusok is tartozunk, édes 
testvérek lévén nemcsak azon evangéliomi alapnál fogva, amelyből mindkét 
testvéregyház életereje táplálkozik, nemcsak a közös múltnál fogva, amelynek 
küzdelmei és szenvedései mindkét egyházzal közösek voltak s őseinket közös 
védelemre, jogaiknak és szabadságaiknak közös biztosítására sarkalták, hanem 
azon közös veszélyeknél fogva is, amelyek bennünket a vallási közöny, vagy 
a felforgató eszmeáramlatok, vagy a felekezeti türelmetlenség folytán ma talán 
jobban fenyegetnek, mint fenyegettek akkor, amikor a nyílt erőszak külső 
fegyverekkel ostromolta anyaszentegyházunk bástyáit. Annyival inkább számí
tunk közös ügyeinkben Méltóságod közreműködésére, mert dicsekedhetünk 
vele, hogy Méltóságod egykor a mi pápai ref. főiskolánk növendéke volt.
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Méltóságodban a kidőlt derék előd után uj, de már kipróbált erőt látunk 
a küzdtérre lépni a vezérek sorában s ez által bizodalmunk éled, bátorságunk 
fokozódik, a győzelemben vetett reményünk erősödik.

A mindenható Isten, aki az ő örök bölcsessége szerint a kidőlt bajnokok 
helyére mindenkor állított újakat anyaszentegyházunk bástyáira, akik a nemes 
harcot megharcolják, tegye sikeressé Méltóságodnak anyaszentegyházunk érde
kében kifejtendő minden jó munkáját, hogy a magyar protestáns egyház törté
netében áldásos emléket hagyhasson maga után s hogy ezen magas állásában 
jó munkája minél tovább tarthasson, az Isten áldja testi, lelki épségét, egész
ségét és éltesse boldog megelégedésben közügyeink hasznára sokáig!

c) Dr. Várady L. Árpád megyés püspök üdvözletét Ruschek Antal apát
kanonok, városplébános tolmácsolta szép szavakban.

d) Ezután dr. Mohi Antal c. püspök, nagyprépost emelkedett szólásra. 
Beszéde, melyet a megjelent róni. kath. papok, a győri kath. autonómia kül
döttsége és hívek élén tartott, a következő :

Szivbeli örömmel és igaz tisztelettel üdvözlöm Méltóságodat uj hivatala 
magas polczán, mint a dunántúli kerület megválasztott felügyelőjét. Hitsorsosai 
e választásnál nemcsak nagy tudását, széleskörű műveltségét, egyéb kimagasló 
hazafias erényeit tekintették, hanem főleg vallásos érdemeit méltányolták.

Nekem, ki már 55 évet töltöttem vallásom szolgálatában, senki nem 
veheti rossz néven, ha a vallásosság érdekében síkra szállók. A vallásosság 
vezércsillaga az embernek az élet sivatagain át. A két szélsőséget: a vak 
hitet és a hitetlenséget én is elitélem. De a vallásos meggyőződést szt. Pállal 
minden emberben tisztelem, becsülöm. Erre szüksége van királynak úgy, mint 
alattvalónak. Vallástalan népek forradalmi népek, mint a XVIII. század vége 
mutatja, rombolnak, nem építenek. Az ilyen törekvések ellen nekünk vállvetve, 
egyértelműen kell küzdenünk, hogy a vallásról, a hazáról a veszedelmet el
hárítsuk. Erre kérném Méltóságod, ha erre szükség volna. De mivel ezt 
Méltóságod beszédében és egész múltjában kifejezve látom : kérem a jó Istent, 
hogy Méltóságodat a vallás és haza javára, kerülete és övéi örömére sokáig 
boldogul éltesse!

e) Perl József a győri izraelita hitközség nevében eképen üdvözölte az 
egyházkerület uj felügyelőjét :

Méltóságos Kerületi Felügyelő Ur !
A győri izr. hitközség nevében és képviseletében a legmélyebb tisztele

tünk kifejezése mellett üdvözöljük Méltóságodat kerületi felügyelői széke el
foglalása alkalmából.

Méltóságod eddigi közszereplése biztosítékot és garancziát nyújt az iránt, 
hogy szeretett városunkban a vallásfelekezetek között a békés együttélést, úgy 
a különböző vallásfelekezetüeknek imádott hazánk üdvére váló vállvetett együtt



működést — amire a magyar nemzet tömörülése és egységesítése céljából 
annyira szükség van — magas állásában nemcsak támogatni, de előmozdí
tani is fogja.

Amidőn eme ünnepélyes alkalommal a Mindenhatót arra kérjük, hogy eme 
szellemben való működésében teljes szellemi és testi erőben szeretett városunk 
és imádott hazánk üdvére igen sokáig megtartsa s működését Isten áldása 
kisérje, fogadja újra legnagyobb tiszteletünk kifejezése mellett a győri izr. 
hitközség legszivélyesebb üdvözlését.

f )  Békássy István, Vas vármegye főispánja, a vármegye 10 diszmagyaros 
küldöttét vezette az uj felügyelő elé és tolmácsolta szükebb pátriájának üd
vözletét.

g) Goda Béla, Győr vármegye és Győr városa főispánja, a többi törvény- 
hatóságok, nevezetesen : Győr és Sopron vármegye és Győr városa küldötteit 
vezette és azoknak nevében a következő beszéddel üdvözölte a dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerület felügyelőjét.

Méltóságos Uram! Megjelentünk itt Méltóságod előtt, mint Győr- és 
Sopron vármegye, valamint Győr és Sopron szab. kir. városok küldöttei, hogy 
Méltóságodat uj állásában magyaros őszinteséggel és szivünk egész melegével 
üdvözöljük. De megjelentünk azért is, hogy dokumentáljuk azon meggyőződé
sünket, hogy a népünk kulturális előmenetelére és boldogságára irányzott 
törekvés sikerre csak úgy vezet, ha egyházi és világi hatóságok egymást 
e téren támogatják. Erre kérem Méltóságodat, hogy uj állásában ezt az irányt 
kövesse és biztosíthatom, hogy e téreni működésében a hatóságok támogatá
sára mindenkor számíthat! Az Isten adjon Méltóságodnak magasztos hivatá
sához erőt, egészséget és kitartást. Az Isten éltesse !

h) Materny Lajos főesperes a tiszai és a bányai egyházkerület nevében 
mondott üdvözlő beszédet.

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Ur!
Az elhangzott üdvözlésekhez csak néhány szót fűzök a többi evang. 

egyházkerület nevében atyafiságos szeretettel és tisztelettel. Teszem ezt a 
zsidókhoz irt levélből vett idézettel (Zsid. 1, 9.) : „Szeretted az igazságot, 
gyűlölted a hamisságot, annak okáért kent meg tégedet az Isten, a te Istened, 
örömnek olajával a te társaid felett“ .

Midőn a dunántúli egyházkerület megnyilatkozott bizalma Méltóságodat 
társai fölé helyezte, nem kereste a külső múlandó fényt, — a bizalom a 
zajtalan munkának, a vallásos buzgóságnak, az önzetlen egyházszeretetnek 
szóló elismerés. Hivatása a természet törvényeinek ismeretét nélkülözhetetlenné 
teszi ; de a természet ismerete, a természet törvényeinek kutatása nem térí
tette el Méltóságodat Istentől, nem ingatta meg hitében, s nem szégyelte a 
mi Urunkról való bizonyságtételt (2. Tim. 1, 8.), sőt ez inkább nevelte val-

-  15 —
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lásos buzgóságát s erősítette szivében az Isten félelmét. Azért kente meg az 
Isten, a mi Istenünk, örömnek olajával társai felett.

És ha most a dunántúli egyházkerület ünnepet ül, engedje meg Méltó
ságod, hogy mi is részt vehessünk abban s szeretettel üdvözöljük beiktatása 
ünnepén. Hiszen a kerületek nem emelnek közöttünk válaszfalakat, nem han
goztatjuk: „Én Pálé vagyok, én meg Apollóé, én pedig Kéfásé“, mert a 
Krisztus nem osztatott részekre : hanem testvérek vagyunk a Krisztusban, 
tagjai vagyunk egy testnek, a mi anyaszentegyházunknak, s „ha egy tagnak 
öröme vagyon, egyetembe örülnek minden tagok“ (I. Kor. 12, 26.).

A mai naptól kezdve Méltóságod egyik őrállója egyházunknak; koro
názza a Mindenható minden nemes törekvését a kívánt sikerrel s tegye mun
kásságát egyházunkra nézve áldottá !

i) Károlyi Endre, a dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézet helyettes 
világi elnöke, a következő beszédet mondotta :

A dunántúli egyházkerület gyámintézetének nevében mély tisztelettel 
üdvözöljük Méltóságodat, aki, mint a mi szeretve tisztelt elnökünk, igazán 
atyai gondozással ápolta gyámintézetünk ügyeit és rendithetlen hitének meg
győző erejével ékesen szóló terjesztője volt a gyámintézeti eszmének.

Mi meg vagyunk győződve és örömmel tölt el bennünket a tudat, hogy 
uj állásában is mindig teljes figyelmére fogja méltatni gyámintézetünk ügyeit 
és engedje meg nekünk, Méltóságos uram, hogy kifejezzük szeretettel és há
lával telt szivünk legjobb kívánságait felügyelői működéséhez.

-k) Kund Sámuel, a vasi közép egyházmegye esperese, az esperesek és 
lelkészek nevében üdvözletül ezeket mondotta :

Egyházkerületünk mai örömünnepén nekem jutott a szerencse, Méltó
ságodat az esperesi, általában a lelkészi kar nevében tisztelettel, szeretettel, 
melegen üdvözölhetni.

Nagy örömmel teszem, mivel Méltóságodnak eddig kifejtett kitartó, 
eredménydus egyházi tevékenysége, gyűléseinkben, tanácskozásaink közben 
elhangzott épületes, lelkesítő szavai, egy pár perczczel ezelőtt hallottuk vallásos 
ihletű székfoglalója is biztosítékot nyújtanak arra, hogy mint jó orvos, kezét 
az egyház testének szivén, üterén tartja és egyházkerületünk hajóját tapintatos, 
erős kézzel folyton előre fogja vezetni magasztos czélja felé.

Ez a hajó ma csendesebb vizeken evez, zajgó hullámok nem hányják- 
vetik, mint a múltnak viharos századaiban. Tehát nagyobb gondot fordíthatunk 
az egyház beléletének fejlesztésére a belmisszió terén, ami magában véve 
mindig kívánatos, de kétszeresen szükséges napjainkban, mivel a csendes 
vizek sima tükre alatt veszedelmes szirtek lappanganak, a mai ünnepély 
alkalmával is többször emlegetett önzés, közöny, anyagelvüség szirtjei, melye
ket csak a nagy hit, a vallásos buzgóság, az egyházszeretet ereje által lehet 
szétroppantani.



Mi lelkészek e munkára készek vagyunk. És készségünk Méltóságod 
ismeretes buzgóságában erős támogatást fog nyerni. Isten áldja meg Méltó
ságodat és Méltóságodnak velünk való munkálkodását. Ámen.

l)  Az egyházmegyei és egyházközségi felügyelők nevében Bélák István, 
a veszprémi evang. egyházmegye felügyelője üdvözölte az egyházkerületi fel
ügyelőt.

Méltóságos Kerületi Felügyelő Ur!
Arany János szavaival kezdem.
Letészem a lantot — nyugodjék. — Tőlem ne várjon senki dalt. — 

Belőlem a jobb rész kihalt.
Hogy mégis itt állok, hogy felügyelőtársaimmal s ezek élén Méltósá

godat, kerületi felügyelői székének elfoglalása alkalmából üdvözöljem, annak 
indító magyarázata a Méltóságod iránt érzett szeretet s katonás kötelességtudás.

Testvéri és baráti szeretettel üdvözöljük Méltóságodat és biztosítjuk, 
hogy — mint eddig szerettük — ezután is szeretettel, s katonás kötelesség
tudással támogatjuk nagy és magasztos feladata teljesítésében.

Legyen Méltóságod vezetőnk. Mi követni fogjuk.
Adjon az Isten Méltóságodnak erőt és kitartást, sikerekben s eredmé

nyekben gazdag hosszú életet. Isten éltesse !

m) Bancsó Antal theol. akad. igazgató, a fő- és középiskolák tanárainak 
nevében következőkben tolmácsolta üdvözletét :

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Ur !
A reformácziónak egyik elévülhetetlen nagy érdeme az iskolák és az oktatás 

ügyének felkarolása, amivel hatalmas lendületet adott a tudományok fejlődé
sének és az általános műveltség terjedésének. Igaz, hogy azóta az államok is 
tudatára ébredtek annak, hogy a közoktatás támogatása és vele az általános 
műveltség terjesztése egyik legfontosabb feladatunk. És nálunk is — külö
nösen mióta egyik alapvető törvényünk a közoktatás ügyét állami ügynek 
nyilvánította — a közoktatás ügye mind tetemesebb összeggel szerepel állami 
költségvetésünkben. De mindamellett, amint az állam nem nélkülözheti e téren 
a keresztyén egyházak segítségét, úgy másrészt, különösen a prot. egyház nem 
érezheti magát az állam eljárása következtében feloldva az iskolák iránt tar
tozó kötelességei alól. Különösen a prot. egyházra nézve ma is áll, sőt ma 
talán inkább, mint régebben, hogy az iskola az egyháznak veteményes kertje !

Méltóságos Felügyelő Ur! Mi, akik itt egyházkerületünk fő- és közép
iskoláinak képviseletében Méltóságod előtt megjelentünk, eddig úgy ismertük 
Méltóságodat, mint aki meleg érdeklődéssel és hozzáértő figyelemmel kisérte 
iskoláink életét és annak intézésében tevékenyen is részt vett. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy ezt a meleg érdeklődését — ha lehet még fokozottabb 
mértékben — meg fogja tartani mostani magas állásában is és jeles elődeinek
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példájára szívesen megtartja czimében az egyházi mellett az iskolai felügyelő 
nevet.

Ebben a biztos tudatban üdvözöljük Méltóságodat a mai szép ünnepen 
és kívánjuk, hogy a jó Isten tartsa meg Méltóságodat, adjon nemes buzgó- 
ságához mért testi s lelki erőt és atyai áldásával tegye sikeressé egyházunk 
és iskoláink érdekében kifejtendő minden munkáját !

n) Az üdvözlések sorát Sass István, a dunántúli ág. hitv. ev. egyház
kerületi tanitóegylet elnöke zárta be a tanítók nevében elmondott üdvözlő 
beszédével.

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Ur !
Amidőn egyházkerületi tanitó-egyesületünk nevében én is felemelem 

igénytelen szavamat ezen a fényes ünnepélyen, teszem azt azért, hogy annak 
a mély tiszteletnek, szeretetnek és ragaszkodásnak, amelylyel egyházkerületünk 
tanítói kara Méltóságod iránt minden időben viseltetett, szavakban is kifeje
zést adjak.

Méltóságodnak a múltja, az egyház és a tanügy iránt mindenkor tanú
sított meleg érdeklődése, az a nemes irányú munkálkodás, amelyet egyház- 
kerületünk különböző hatáskörrel felruházott bizottságaiban évtizedeken ke- * 
resztül kifejteni méltóztatott, azt a boldogitó reményt kelti fel a mi lelkűnkben, 
hogy egyesületünk azon az utón, amelyet egyházkerületünk bölcs vezetői 
hozzájárulásával megállapítottunk a múltban, a jövendőben is tovább haladhat, 
mert hisszük és reméljük, hogy hűséges és becsületes munkánkkal meg fogjuk 
nyerni Méltóságod szives és jóakaratu támogatását.

Adjon a jó Isten Méltóságodnak magas hivatala betöltéséhez erőt és 
egészséget, éltesse egyházunk, hazánk s annak tanügye javára igen sokáig.

Dr. Berzsenyi Jenő ur Öméltósága a hozzáintézett üdvözlő 
beszédek mingegyikére azonnal válaszolt. Az egyházkerület pedig 
elhatározta, hogy az elmondott üdvözlő beszédek a közgyűlés 
jegyzőkönyvébe felvétessenek.

1 2 .  A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület f. évi aug. hó 28-án 
Győrött tartott ünnepélyes közgyűlése Ő császári és apostoli királyi Felsége 
előtt hódolatát fejezte ki a kabinetiroda utján. Hódolatnyilvánitására még aznap 
a püspök ur nevére megérkezett a válasz, mely a következőleg szól : „Bád- 
Ischl. Ő császári és apostoli királyi felsége kabinetirodája. — Méltóságos 
Gyurátz Ferencz ág. hitv. evang. püspök urnák. Ö császári és apostoli királyi 
Felsége legkegyelmesebben köszöni a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
felügyelőjének beiktatása alkalmából táviratilag kifejezett hódolatnyilvánitását. 
Legfelsőbb parancsra: Kabinetiroda.

A legfelsőbb helyről érkezett válasz hódolattal fogadtatván, 
jelen jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott.
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1 3 .  A dunántúli ágost. hitv. egyházkerület uj felügyelőjét, dr. Berzsenyi 
Jenő ur Öméltóságát megválasztatása, illetőleg hivatalba iktatása alkalmával 
melegen üdvözölték :

1. Geduly Henrik püspök és Szentivány Árpád egyházkerületi felügyelő 
a tiszai egyházkerület nevében.

2. Dr. Baltik Frigyes püspök és Laszkáry Gyula felügyelő a dunáninneni 
egyházkerület nevében.

3. Scholtz Gusztáv és dr. Zsigmondy Jenő a bányai egyházkerület nevében.
4. Dr. Láng Lajos báró v. b. t. t. az egyetemes gyámintézet nevében.
5. Gróf Dégenfeld József ref. főgondnok.

* 6. Dr. Baltazár Dezső ref. püspök.
7. Dr. Teutsch Frigyes erdélyi püspök.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott átiratokat, illetve 
távirati üdvözléseket meleg köszönettel fogadta.

1 4 .  Felvétetett szentmártoni Radó Lajos urnák, a dunántúli ág. hitv. 
evang. püspöki hivatalhoz intézett levele, melyben hivatkozással nagy és sok
rendbeli elfoglaltságára, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületnél eddig 
viselt egyházker. v. jegyzői hivataláról határozottan és visszavonhatlanul lemond.

Az egyházkerületi közgyűlés szentmártoni Radó Lajos urnák 
lemondását sajnálattal vette tudomásul, s érdemeinek jegyzőkönyvbe 
iktatásával utódjául hegyeshalmi Fischer Elemér'urat, a lébenyi ág. 
hitv. evang. egyházközség felügyelőjét, a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület világi aljegyzőjévé választotta, ki hivatalát még a 
gyűlés folyamán — esküjét letevén — elfoglalta.

1 5 .  Felvétetett báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek és elnök
társának, dr. Baltik Frigyes püspöknek 1912. évi junius 27-én Budapesten 
kelt meghívása. Mely szerint tudatja, hogy a magyarországi ág. hitv. evang. 
egyház egyetemes gyűlését folyó évi november hó 6-ikára délelőtt 10 órára 
Budapestre hívta össze, az előtanácskozást pedig f. évi nov. 5-ikén esti 
6 órára a pesti evang. egyház épületébe (Sütő-utca 4. szám) tűzte ki.

Az egyházkerületi közgyűlés a meghívást tisztelettel tudomásul 
vette és az E. A. szabványai értelmében e gyűlésre képviselőit meg
választotta. a) Megbízó-levéllel :

Egyházi részről: Horváth Sándort (paksi), Magyari Miklóst, 
Farkas Mihályt, Németh Pált, Bognár Endrét, Madár Mátyást, 
Varga Gyulát, Stettner Gyulát ;

világi részről: dr. Ajkay Bélát, dr. László Kálmánt, Hrabovszky 
Istvánt, Berzsenyi Sándort, dr. Démy Lajost, Berzsenyi Dezsőt, 
Héring Zsigmondot, Sass Istvánt;

a tanintézetek képviseletében : Gecsányi Gusztáv soproni, 
Németh Sámuel felsőlövöi igazgatókat ; — a soproni ev. egyetemes 
theológiai akadémia részéről : Jausz Vilmost. 2*



2 0b) Jegyzőkönyvi kivonattal :
Egyházi részről: Brunner Jánost, Horváth Sámuelt, Hérincs 

Lajost, Kapi Bélát, Kiss Jánost, Mohácsy Lajost, Hörényi Lajost, 
I’só Vinczét, Pálmai Lajost, Kiss Samut, Horváth Dezsőt, Horváth 
Bélát, Kovács Istvánt, Petőcz Ferenczet, Ziermann Lajost;

világi részről: dr. Fischer Gyulát, Huber Dánielt, dr. Ostffy 
Lajost, Ajkay Elemért, Weöreös Istvánt, Radó Gyulát, Véssey 
Lajost, Véssey Ferenczet, dr. Kluge Endrét, dr. Andorka Eleket, 
Takách Ferenczet, Szigethy Sándort, dr. Mesterházy Ernőt, dr. 
Kobilitz Eleket, Mihály Istvánt, dr. Rátz Ottót, Csemez Istvánt, 
Csemez Eleket, Radó Lajost, Berzsenyi Jenőt (siklósi).

1 6 -  Olvastattak, illetve az 1912. évi közgyűlés elé terjesztettek a követ
kező fontosabb miniszteri leiratok és hatósági átiratok.

A) A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól.I. Iskolai ügyek.
1. 95.078/911.. A felsőlövői tanitóképző-intézeti tanárok fizetéskiegészi- 

tési államsegélyének utalványozása a tanítóképző-intézetnek a főgimnáziumtól 
való elválasztásának feltételéhez köttetik.

2. 114.592/911. A soproni tanítóképző-intézet tanszerbeli felszerelési 
czéljaira 800 K-t engedélyez.

3. 117.207/911. A felekezeti középiskolák látogatására miniszteri meg- 
megbizottak kiküldése.

4. 128.800/911. A középiskolákban használt miniszterileg engedélyezett 
tankönyvek jegyzékének minden tanév végén bemutatása tárgyában.

5. 134.665/911. A gazdasági és kertészeti teendőkben kitűnt tanitó
képző-intézeti tanulók jutalmazására évenként 20 K-t engedélyez a soproni 
tanítóképzőnél.

6. 143.722/911. A felsőlövői főgimnázium 110.000 koronás kölcsönének 
felvételénél a Magyar Jelzálog Hitelbank ajánlatát fogadja el.

7. 146.692/911. A felsőlövői főgimnázium részére újabb 50.000 K 
beruházási államsegélyt a törvényhozás hozzájárulása esetén hajlandó enge
délyezni.

8. 147.058/911. A felsőlövői főgimn. 44.000 K fenntartási államsegé
lyének felhasználása tárgyában.

9. 159.650/911. A soproni tanitóképző-intézeti tanerők fizetésének ki
egészítésére 8900 K-t engedélyez.

10. 160.079/911. A tanitóképesitő vizsgák ideje minden év márczius 1-ig 
bejelentendő.

11. 209/912. A soproni internátus részére 500.000 K beruházási állam
segélyt engedélyez, az engedélyezés időpontjára nézve azonban most még nem 
nyilatkozhatik.
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12. 130.225/912. A fizetéskiegészitési vagy építkezési államsegélyt élvező 
tanítóképző-intézetekre a 30.000/1911. sz. szabályzat kötelező.

13. 9388/912. A bonyhádi ev. főgimnázium részére 15.000 K fenntar
tási államsegélyt engedélyez.

14. 9400/912. A felsőlövői főgimnáziumnak 18.000 K fenntartási állam
segélyt engedélyez.

15. 9449/912. A soproni főgimnáziumnak 38.000 K fenntartási állam
segélyt engedélyez.

16. 13.166/912. A felsőlövői főgimn. fenntartójának terhén hátralékban 
levő nyugdij-intézeti járulék befizetésére időhaladékot engedélyez.

17. 15.978/912. A középiskolai igazgatók nyugdij-igényének emelése.
18. 20.731/912. A felsőlövői tanitóképző-intézeti tanárok fizetéskiegészi- 

tésére 7600 K-t engedélyez.
19. 22.086/912. A soproni tanítóképző-intézet tanszer és butor felszere

lésére 800 K-t engedélyez.
20. 24.616/912. Az állami tanítóképző-intézeteknél működő hitoktatók, 

oktatásuk állandó tanmenetének beterjesztése tárgyában.
21. 27.588/912. A soproni tanképesitő vizsgálatokra biztosi minőségben 

kiküldi dr. Hittrich Ödönt.
22. 28.989/912. Az 1912. évi kerületi tornaversenyek elrendelése.
23. 37.147/912. A természetrajz-chémiai tanítás megfigyelésére kiküldi 

a felsőlövői főgimnáziumhoz dr. Mágocsi Dietz Sándort.
24. 40.662/912. Szenteh Dezső soproni tanitóképző-intézeti gazdasági 

tanár helyére Gyulai Károly neveztetik ki.
25. 41153/912. A tanítóképző-intézeteknél alkalmazott tanerőknek tan

tárgyfelosztási kimutatása tárgyában.
26. 42.892/912. A tanképesitő vizsgálati szabályzat egész terjedelmében 

kötelező.
27. 60.000/912. Az orsz. tanári nyugdíj és gyámintézet kötelékébe tar

tozó tanárok nyugdíj-ügyével kapcsolatban szükséges intézkedések tárgyában.
28. 61.673/912. A felsőlövői tanképesitő vizsgálatokhoz miniszteri biz

tosnak kiküldetik dr. Vallentiny Samu.
29. 62.728/912. A főgimnáziumi tanárok fizetéskiegészitésére kiutalványoz 

19200 koronát.
30. 64.061/912. Stettner Aurél felsőlövői tanitóképző-intézeti igazgatónak 

a középiskolai tanárok statusából töröltetése.
31. 73.390/912. Bráder József és Gesell Mihály felsőlövői tanárok részére 

pótlólag 600—600 korona fizetéskiegészitési összegnek utalványozása.
32. 74.582/912. A soproni ev. tanítóképző-intézetnek tanszer és butor- 

beli felszerelésekre pótlólag még 800 koronát engedélyez.
33. 78.310/912. A soproni tanítóképző-intézetnek tanszer és butorbeli 

felszerelésekre engedélyezett államsegélyek más célokra nem fordíthatók.
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34. 75.152/912. Knöbel Ottó tanitóképző-intézeti tanár helyének képesí

téssel bíró tanerővel való betöltése tárgyában.
35. 91.703/912. A kőszegi leányiskolának Szombathelyre áthelyezéséhez 

és fejlesztéséhez államsegélyt nem helyez kilátásba.
36. 151.548/911. Az osztályképesitő és befejező képesítő vizsgálatokért a 

jelöltek kérvényei az egyházi főhatóság utján terjesztetnek fel a minisztériumhoz.
37. 156.490/911. A bonyhádi főgimnáziumhoz tankerületi főigazgatóul 

Kárpáti Kelemen kiküldetik. II. Általános érdeküek.
1. 3182/911. Az alkoholizmus káros hatásainak az iskolák növendé

keivel való megismertetése tárgyában.
2. 30.073/911. Elemi iskolát végzétt gyermekeknek ipari vagy kereskedő- 

tanonczokul való elszerződtetése ügyében.
3. 66.708/911. Gazdasági és háztartási szövetkezetek alakítása tárgyában.
4. 73.344. és 73.158/911. Özv. Nagy Károlyné szül. Zsigmond Apollónia 

által a kissomlyói gyermekmenedékház, a kissomlyói ág. hitv. ev. egyhá-z és a 
dukai ev. egyház javára tett alapítványokról kiállított alapi tó-levelek jóvá
hagyása és ez alapítványok számadási kivonatainak évenként a minisztériumhoz 
bemutatása tárgyában.

5. 79.392/911. A Csáktornyái áll. elemi iskola ev. hitoktató részére 80 kor. 
tiszteletdij utalványozása.

6. 81.534/911. Néhai Béres Istvánné szül. Sümegi Juliánná által a nagy- 
geresdi ág. hitv. ev. templom javára, az ottani iskola — lelkész — és kántor 
javára tett alapítványokról kiállított alapító-levelek jóváhagyása.

7. 81.737/911. A vakokat gyámolitó országos egyesület javára a felsőbb 
leányiskolákban gyűjtés rendezése.

8. 91.559/911. A felekezeti kántorok nyugdíj-ügyének rendezése tárgyában.
9. 128.815/911. A répczelaki tanítóknak munkatöbbletért külön állam

segélyt nem engedélyez.
10. 131.755/911. Az elemi iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek módo

sított tantervének és annak utasításaira vonatkozó átmeneti intézkedésekről.
11. 132.180/911. Az ági, bikali és kaposszekcsői iskolák hiányainak meg

szüntetésére időhaladékot engedélyez.
12. 134.899/911. A tanitó- és tanitónőképző-intézetek részletes és állandó 

tanmenetének készítése tárgyában.
13. 550/912. Az elemi iskola VI. évfolyamát elvégzett tanulók részére 

végbizonyítványok kiállítása tárgyában.
14. 140.559/912. Ingyen tanszerekért 4 évig egyáltalán ne terjesztessenek 

fel kérvények.
15. 144.544/912. Horváth Dezső veszprémi ev. lelkésznek megengedtetik a 

tanítói teendők ellátása.



2 3

16. 16.1801/911. és 13.912/912. A hitoktatók jutalomdijának megállapítása 
tárgyában.

17. 2103/912. Végbizonyítványok csak az elemi népiskola VI. évfolya
mának elvégzése után adhatók ki.

18. 5649/912. Elemi iskola építésére a fehérpataki gyülekezetnek 8000 
koronát utalványoz.

19. 8940/912. A fertőmedgyesi ev. elemi iskola építési költségeihez 8000 
koronát engedélyez.

20. 14.233/912. A siklósi ref. és ev. egyházak panaszos ügyében.
21. 26.234/912. A méhtenyésztés tanításának a tanítóképző-intézeteknél 

intenzivebbé tétele tárgyában.
22. 27.806/912. A néhai Heimler János és neje által a locsmándi ev. 

kis gyermekek iskolája javára tett alapítványról kiállított alapitó-levél jóvá
hagyása tárgyában.

23. 29.127/912. A tarrósi iskolától a növendékek csekély száma miatt az 
államsegélyt megvonja.

24. 33.069/912. A soproni ev. egyházközségnek 6 párhuzamos osztály fel
állításához és fenntartásához államsegélyt nem engedélyez.

25. 35.290. és 39.451/912. A Sopronból elhelyezett dr. Pacséri Károly tan- 
felügyelő helyére kineveztetett Schweiz Vilmos kir. tanfelügyelő.

26. 37.140/912. Tankönyvek engedélyezése és használatba vétele tár
gyában.

27. 38.058/912. A buglóczi evangélikus iskola kibővítésének elhalasztásához 
hozzájárul.

28. 14.755. a) és 44.428/912. Egyházkerületi fenntartási államsegélynek 
68.500 koronának az 1912. évre kiutalványozása tárgyában.

29. 49.301/912. A rajzoktatás irányítása és ellenőrzése tárgyában.
30. 53.402/912. Az orsz. állatvédő egylet ajánlása tárgyában.
31. 54.638/912. Gönczi Ferencznek Somogy vármegye kir. tanfelügyelőéül 

kinevezése tárgyában.
32. 56.761/912. Népiskolákban szükségelt tanszerek bevásárlásánál ajánl- 

tatnak a hazai tanszerkészitő czégek.
33. 74.224/912. Veszprém vármegye tanfelügyelőjéül kineveztetik dr.Vértessy 

Gyula Ternes vármegyei kir. tanfelügyelő.
34. 77.786/912. Az elemi népiskolai tanítók nyugdíj-járulékának feleme

lése tárgyában.
35. 93.510/912. A Fichtner János-féle répczeszemerei alapitó-levél 

jóváhagyása.
36. 94.636/912. Kuliszéki Ernőnek Vas vármegyei kir. tanfelügyelőül ki- 

neveztetése.
37. 109.006/912. A felsőőri, muraszombati, nádasdi és pinkafői ev. 

iskolák részére az I. tipusu ifjúsági könyvtárt engedélyezi.
38. 101.773/912. Az elemi iskolai végbizonyítványok kiállítása tárgyában.



B) Belügyminisztérium.

1. 41.399/912. Radó Dénes által a kemenessömjéni gyermekmenhely 
létesítésére tett alapítvány alapitó-leveleinek jóváhagyása.

C) Földmivelésügyi minisztérium.

2. 2.498/912. „Az országos gazdasági- és cselédsegély pénztár“ intéz
ménynek ajánlása tárgyában.

3. 70.154/912. A felsőlövői ev. tanítóképző-intézetnek méhes építésére 
757 K-t engedélyez.

D) Honvédelmi minisztérium.

4. 150.395/911. A felsőlövői tanintézetek ifjúsági lövésztanfolyama részére 
100 korona segélyt engedélyez.

E) Horvát kormány.
5. 6501/912. Plivelits Fülöp antunováczi lelkésznek 300 kor., 3978/912. 

Dobrovoljác Milkó pozsegai lelkésznek 400 kor., 7821/912. Mérnyi Ádám 
malibastáji lelkésznek 200 kor. államsegélyt engedélyez.

6. 11.890/912. MIinszka ev. gyülekezetnek segélyt engedélyez.

F) Hatósági átiratok.

7. Veszprémi m. kir. állami gyermekmenhely: 7547/912. az állami gon
dozásban részesült gyermekek temetési szertartásának ingyenes elvégzését kéri. 
A fuvarköltségek megtéríttetnek. Ev. gyermekeket csak ev. lelkészi állással biró 
helységekben helyez el.

A bemutatott leiratok időközben elintézést nyertek, a köz
gyűlés azokat egyszerűen tudomásul vette.

\ 7 .  A tárgysorozat 7. pontjánál tárgyalásra felvétetett püspök ur 16-ik 
évi jelentése, mely miután az egyházmegyék képviselőinek előre megküldetett, 
a gyűlésen felolvasottnak tekintetett.

A közgyűlés püspök ur Öméltóságának nagy gonddal és 
bölcs körültekintéssel összeállított évi jelentését a benne foglalt 
nagy eszmék, örök igazságok kifejtéséért, ideális felfogásáért hálás 
köszönettel fogadta, egyúttal kimondotta, hogy a jelentést egész 
terjedelmében ez évben is közgyűlési jegyzőkönyvéhez csatolja, hatá
rozathozatalt igénylő pontjaira pedig az alábbi jegyzőkönyvi pontok 
alatt hoz határozatot.

I S -  Tárgyaltatott a püspöki jelentés 1. pontja, mely alatt püspök ur 
rámutatván a műveltség terjedésére, figyelmébe ajánlja az egyházkerületnek, 
hogy ezzel új feladatok lépnek előtérbe az egyházi élet terén is ; és tüzete- 
tesebben foglalkozván a szocziálizmussal, annak a felfogásnak ad határozott
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kifejezést, hogy az egyház csak akkor tölti be teljesen és jól tisztének min
den igazságait, ha híveit szeretetben munkás hitben neveli.

A közgyűlés megnyugvással tette magáévá püspök ur fejtege
téseit s vele együtt azt a nézetet vallja, hogy a szocziálizmusnak 
túlhajtásait czélravezetően csak azzal ellensúlyozhatjuk, ha a tem
plomban hirdetett felebaráti szeretetet intézményes alkotásokkal 
átvisszük az életbe is.

l í ) .  Tárgyaltatott ugyanazon jelentés 2. pontja, mely a belmisssziói 
egyesületek megalakítását, egyházmegyénként való szervezését szorgalmazza, 
azoknak életbeléptetését az egyházközségek egyik elengedhetetlen kötelessé
gének tartja hivatkozással az újabb kor intő parancsára és az egyházközsé
gek jólfelfogott érdekeire.

Az egyházkerületi közgyűlés élénk örömmel osztotta főpászto
rának a belmissziói tevékenység fellendítésére irányuló apostoli 
buzdító szavait, egyúttal minden e téren mutatkozó fontosabb 
mozgalmat hathatós pártfogásáról biztosított.

£ 2 0 . Tárgyaltatott ugyanazon jelentés 3. pontja, melyben püspök ur a 
„Cura pastoralis" áldásait szembeszökőleg tünteti fel, ezzel annak gyakor
lását a lelkészeknek újabban elengedhetetlen erkölcsi kötelességükké teszi.

Helyeslőleg tudomásul szolgált.
£21- Olvastatott ugyanazon jelentés 4. pontja, mely az ev. iskolai nevelés 

nagy fontosságát nyomatékkai hangsúlyozza, buzdítván az egyházkerületet, 
hogy ehhez, bár nagy anyagi áldozattal jár, jövőre is szívósan ragaszkodjék.

Ugyanazon pont alatt püspök ur hasonló fontosságot tulajdonit missziói 
vándor-lelkészek alkalmazásának a missziói központokon, utóbbi intézkedést 
az egyházvédelem egyik elsőrendű eszközének nyilvánítván az anyaegyháztól 
távolabb, eső szórványokban.

Az egyházkerületi közgyűlés helyesléssel fogadta főpásztorának 
úgy az evangélikus népiskolai nevelés fontosságára vonatkozó 
utalását, mint a czélba vett missziói vándor-lelkészi újabb intéz
mény meghonositási buzgó törekvését.

£2Ö . Tárgyaltatott ugyanazon jelentés 5—6. pontjánál az egyházkormány
zat egész vonalán már többször megvitatott és senki által kétségbe nem vont, 
teljesen tarthatatlan állapot, mely a lelkészek és tanítók szükes fizetésével, 
illetve régi időkből ránk maradt lelkészi hiványok rendezésével áll szoros 
összefüggésben.

Az egyházkerület kimondotta, hogy lelkészeinek és tanítóinak 
jogosan felhozott panaszait indokaiknál fogva magáévá teszi s 
tenni fog ügyükben és érdekükben ott és mindaddig, mig az 
illetékes fórumokon legalább is a méltányosság határáig a fizetés
rendezés dolgában el nem jutott, annyival is inkább, mert az 
1895-ik évvel életbe lépett kötelező polgári anyakönyvvezetéssel 
kilátásba helyezett stólajövedelem-csökkenés egyre jobban érezteti
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hatását és a magyar kormány daczára az országgyűlés által vállalt 
erkölcsi kötelezettségnek, a lelkészfizetést érzékenyen érintő eme 
hiányt sem pótolta, idáig rá sem gondolt.

2*23- Tárgyaltatott ugyanazon jelentés 7. pontja, mely szerint: „hangoz
tatnunk kell a protestáns egyházak államsegély-igényének az 1848: XX. t.-cz. 
értelmében kielégítését“.

Az egyházkerületi közgyűlés a törvény megalkotása után a 
64-ik esztendőben már nem éri be az elv puszta hangoztatásával, 
hanem a törvény végrehajtását követeli, miért is minden rendel
kezésére álló törvényes utón és módon az 1848 : XX. törvényczikk- 
ben biztosított jogaink érvényesítését szorgalmazza. Ezt teszi annyi
val is inkább, mert minél távolabb esünk nevezett törvény meg
alkotásának idejétől, annál jobban elhomályosul a köztudatban az 
akkori törvényhozók megbecsülhetlen intencziója, — mi több, sok 
dologban a gyakorlati életben az újabb törvényhozás terén is 
egészen ellenkezője történik annak, mit az 1848. évi törvényhozás 
az 1848: XX. t.-cz. megalkotásával elérni akart.

2^4- Tárgyaltatott ugyanazon jelentés 8. pontja, mely szerint püspök ur 
nem tartván elégségesnek az egyházi adó csökkentésére szolgáló államsegélyt, 
egyúttal hivatkozással arra, hogy a most létező viszonyok idővel igen könnyen 
megváltozhatnak, amikor is a nyújtott segélytől végkép elesünk: úgynevezett 
„fenntartási alapok gyűjtésére“ hívja fel az egyházközségek figyelmét.

Az egyházkerületi közgyűlés méltányolván a főpásztornak 
aggodalmait, nehogy mi is az elődök hibáiba essünk, kik figyel
men kívül hagyták az erőgyűjtés fontosságát, a fenntartási alapok 
gyűjtését a gyülekezeteknek a legmelegebben ajánlotta.

Felvétetett ugyanazon jelentés 9. pontja, mely szerint püspök ur, 
hivatkozással az 1911. évi egyetemes jegyzőkönyv 148. pontjára, a nagygeresdi 
megújított egyezség revízióját indokoltnak látja.

Helyeslő tudomásul szolgált.
236 - Felvétetett ugyanazon jelentés 10. pontja, mely szerint az 1911-ik 

év második felében kiadott uj „Keresztyén Énekeskönyv“ a gyülekezeteknél 
kedvező fogadtatásra talált. Ezt tanúsítja azon körülmény, hogy nevezett 
énekeskönyv ma már 6-ik kiadásban forog közkézen ; ugyanezen pont alatt 
tudatja püspök ur az egyházkerülettel, hogy a múlt évi egyházkerületi köz
gyűlés jegyzőkönyvének 216. pontja alatt hozott határozatnak eleget tett, 
vagyis a reformáczió négyszázados emlékünnepére készítendő irodalmi mun
kákra a pályázatot kihirdette.

Örvendetes tudomásul szolgált.
£ 2 7 . Felvétetett ugyanazon jelentés 11. pontja, mely szerint püspök ur 

ez évben is tartott értekezletet az esperesekkel. Az értekezlet tárgyát képezték : 
egyházi közigazgatási kérdések, a cura pastoralis, a hitoktatással összekötött 
énektanítás, a próbaszónoklattartás, az ingyen iskoláztatásról szóló törvény
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által meghatározott 50 fillér beszedése, kezelése és a kijelölt czélra : iskolai 
könyvtárra felhasználása stb.

Helyeslő tudomásul szolgált.
3 ® .  Ugyanazon jelentés 12. pontja bő kivonatban ismerteti az egyház

kerületi evangéliomi egyesület múlt évi működését.
Örvendetes tudomásul szolgált.

3 9 -  Ugyanazon jelentés 13—20. pontja megismerteti az egyházkerü
letet mindazon egyházközségekkel, melyek ez évben tetemesebb költséggel 
nagyobb építkezéseket végeztek.

Örvendetes tudomásul szolgált. Itt különösen kiemelte az 
egyházkerület a győri gyülekezet áldozatkészségét, amelylyel egy 
monumentális épületet, szeretetházat emelt.

3 0 -  Ugyanazon jelentés 21—36. pontja felsorolja azokat a körlevele
ket, miniszteri rendeleteket, melyekre püspök ur nagyobb súlyt helyez.

Az egyházkerületi közgyűlés a felsorolt körlevelek és minisz
teri rendeletek utasításait az illetékes köröknek figyelmébe hatható
san ajánlotta.

3 1 -  Ugyanazon jelentés 37—44. pontja tanintézeteink beléletét, azok
ban különösen az ifjúság belmissziói munkásságát élénk színekkel rajzolja s 
tárja az egyházkerület elé.

Örvendetes tudomásul szolgált.
3 3 .  Ugyanazon jelentés 45. pontja az esperesek által végzett egyház

látogatásról tesz említést, — s annak tapasztalt jó hatását kiemeli.
Örvendetes tudomásul szolgált.

3 3 .  Ugyanazon jelentés 46. pontjával püspök ur hivatkozással a múlt 
évi egyet, jegyzőkönyv 153. pontjára, a zsinattartással járó költségek fedezé
séről való gondoskodásra hívja fel az egyházkerületet.

Áttétetett az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.
3 4 -  Ugyanazon jelentés 47. pontja alatt bejelenti püspök ur az egyház- 

kerületnek, hogy Plosz Gusztáv kapitanovopoljei tanítónak engedélyt adott a 
keresztelésre.

Jóváhagyó tudomásul szolgált.
3 5 .  Ugyanazon jelentés 49. pontja alatt püspök ur tudomására hozta 

az egyházkerületnek, hogy dr. Zsilinszky Mihály v. b. t. t. a bányai egyház- 
kerületben felügyelői állásáról lemondott s helyébe dr. Zsigmondy Jenő 
udvari tanácsos, egyet, főjegyző választatott.

Az egyházkerületi közgyűlés mig egyrészről mély sajnálatát 
fejezte ki a felett, hogy dr. Zsilinszky Mihály v. b. t. t., ki több 
mint egy félszázadon át különböző állásokban lelkes buzgalommal 
szolgálta egyházát, felügyelői állásáról lemondott : — addig más
részről örömének adott kifejezést, hogy a bányai egyházkerület 
megüresedett helyét dr. Zsigmondy Jenő udvari tanácsos, egyete
mes főjegyzővel töltötte be, ki a legnehezebb egyházi kérdések
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eldöntésénél, mint egyetemes főjegyző eddig is kiváló tehetségeiről 
és buzgalmáról tett tanúbizonyságot, — egyúttal uj hivatalában 
melegen üdvözölte.

3 6 .  Püspök ur Öméltósága jelentése további folyamán a segélyekről, 
azoknak kiosztásáról, a kőszegi leányiskolára és a soproni tápintézetre befolyt 
adományokról számol el.

Az egyházkerületi közgyűlés az utóbbi két czélra tett ado
mányokért az adakozóknak hálás elismerését nyilvánította s jövőre 
nézve is úgy a kőszegi felsőbb leányiskolát, mint a soproni 
Lyceumban fennálló tápintézetet az egyházkerület tagjainak és 
gyülekezeteinek hathatós támogatásába, pártfogásába ajánlotta.

3 7 .  Felvétetett ugyanazon jelentés 64. pontja, mely az egyházkerület 
népességét, népesedési mozgalmait, a hívek valláserkölcsi érzületét, a gyüle
kezetek vagyoni állapotát tünteti fel.

Tudomásul szolgált.
3 8 -  A jelentés ugyanazon pontja f) alatt a kiválóbb mozzanatokat, 

mint a hitélet és áldozatkészség nyilvánulásait tünteti fel az egyházmegyék
ben és egyes gyülekezetekben.

Az egyházkerületi közgyűlés a püspöki jelentésből örömmel 
győződött meg a felől, hogy úgy az egyes gyülekezetek, mint a 
hívek sokasága ma sem restülnek meg a jócselekedetekben. Miért 
is hálás elismerésének élénk kifejezésével a jótékonyság oltára kö
rül összesereglett híveknek forró köszönetét nyilvánította.

3 9 -  Felvétetett ugyanazon jelentés 70. pontja, mely szerint „méltóságos 
özv. Véssey Sándorné úrnő megújította az elhunyt férje által egyházkerületi 
felügyelői tiszte idején évenként egyház és iskolai czélokra hozott áldozatát, 
a püspöki jelentésben foglalt 13 pontban felsorolt czélra 10.000 koronát 
küldött az egyházkerületi pénztárba“ .

Az egyházkerületi közgyűlés fájó tudatával annak, hogy meg
boldogult felügyelőjének, vései Véssey Sándor urnák elhunytával 
mit és mennyit veszített: a nemes szivü és jólelkü jóltevőnek, ki 
ezen ajándékozással is csak megdicsőült férjének emlékét akarta még 
nagyobbra emelni az utókor előtt, hálás köszönetét nyilvánította.

4 0 .  Felvétetett ugyanazon jelentés 71. pontja. Mely szerint „a vasi 
felső ev. egyházmegye folyó év julius hó 18-án tartott közgyűlésén ünnepelte 
Hrabovszky István szeretett felügyelője hivatalos működésének 25. évforduló
ját Kőszegen, a közel távolról nagy számban összesereglett hívek résztvevőse 
mellett. Az egyházmegyei felügyelői tisztet 25 év óta igaz ügyszeretettel, példás 
buzgósággal viselő felügyelő nevére az egyházközségek tiszteletük jeléül 
1500 korona árva-alapot gyűjtöttek össze önkéntes adakozás utján“ .

A szép jubileum alkalmából az egyházkerületi közgyűlés is 
örömmel üdvözölte Hrabovszky István egyházmegyei felügyelő urat, 
akiben üresedés idején a helyettes egyházkerületi felügyelőt már
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két ízben tisztelhette. További ernyedetlen munkásságára áldást 
kért, hogy még sokáig üdvözölhesse az egyházkerület vezérbajno
kainak soraiban.

4 1 -  Olvastatott a püspöki jelentés 33. pontja. Mely szerint az 1911. évi 
márczius 13-án a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 30.000 sz. rendele
tével életbe lépett: „Az állami elemi népiskolai tanítóképző-intézetek képesítő 
vizsgálati szabályzata“ . E szabályzat elfogadása feltétele a felekezeti tanítóképző- 
intézetek tanárai fizetése kiegészítésének. E szabályzat 5. §-a kimondja, 
hogy a magántanulók „akár osztály-, akár befejezőképesitő vizsgálatra a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter engedélyével“ bocsáthatók. Másrészről az 
ev. tanítóképző-intézeteknek az 1911. évi egyetemes közgyűlés által jóváhagyott 
s kötelezővé tett képesítő szabályzata — 5. §. — az ily vizsgákra bocsátás 
jogát az eddigi szokást követve a püspöknek biztosítja.

Miután a hivatkozott miniszteri rendelet az eddigi gyakor
lattal és az idézett egyetemes közgyűlés határozatával ellenkezik, az 
egyházkerület kimondotta, hogy felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűlésre az egymásnak ellentmondó intézkedések tárgyában.

4 3 .  Olvastatott ugyanazon jelentés 72. pontja, mely szerint gróf Niczky 
Ferenczné, budakeszi Weöreös Evelina úrnő Öméltósága a püspöki jelentés 
31. oldal-lapján felsorolt kegyes adakozók példáját követve, a czelldömölki 
templomban 1911 október 29-én tartott ünnepély alkalmából az egyházkerület 
kőszegi felsőbb leányiskolája javára utólagosan 100 korona alapítványt tett.

Az egyházkerületi közgyűlés Öméltóságának a nőnevelés oltá
rára hozott áldozatáért hálás köszönetét nyilvánította.

4 3 -  Felvétetett ugyanazon jelentés 73. pontja, mely alatt azoknak 
elhunytáról tétetik említés, kik az egyház és iskola szent ügyének szolgá
latában hordozták ingatlan hűséggel a munka terhét. Itt is a gyászlapon elsőnek 
van bejegyezve osztatlan tisztelettől kisért egyházkerületi felügyelőnk neve.

Az egyházkerületi közgyűlés mindegyik neve mellé a hála 
és kegyelet jeléül egy-egy bús cziprus-ágot tűzött s áldást mondott 
poraikra.

Jegyezte :

B ognár Endre
egyházkerületi egyházi főjegyző.

4 4 -  Tárgyaltatott az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak 1912. évi 
julius hó 30-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv, melynek 4. pontja szerint 
Jausz Vilmos főszámvevő lelkes, szép szavakban üdvözli Hering Zsigmond 
elnök urat azon jubiláns alkalomból, hogy folyó évi augusztus 17-én lesz 
30 éve annak, hogy mint a pénzügyi bizottság tagja, jegyzője, majd elnöke 
működik. Rámutat azon nagy átalakulásokra, melyeken ezen idő alatt az 
egyházkerület pénzügyei átmentek és melyek az egyházkerület anyagi meg
erősödését eredményezték, vázolja ama csendes, zajtalan, de annál értékesebb



és áldásosabb munkálkodást, melyet elnökünk hosszú 30 esztendőn át mindeme 
eredmények elérése körül kifejtett. Kéri a Mindenhatót, hogy elnökünket 
egyháza, hazája és családja javára tartsa meg és indítványozza, hogy a 
pénzügyi bizottság az elnök urat melegen üdvözölve az iránta érzett szere- 
tetének, tiszteletének és ragaszkodásának jegyzőkönyvében adjon kifejezést. 
Püspök ur meleg üdvözlő szavai után a pénzügyi bizottság az indítványt 
egyhangú lelkesedéssel magáévá teszi.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is hálás elismeré
sét fejezi ki a pénzügyi bizottság érdemdús elnökének, azon őszinte 
óhajtással, hogy az egyház önzetlen szolgálatában a mi örömünkre 
még igen sokáig tartsa meg a jó Isten.

4 5 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint az elnök jelenti, hogy az 
egyházkerületi szabályrendeletnek megfelelően időnként megbízott egy-egy pénz
ügyi bizottsági tagot, hogy az egyházkerületi pénztár heti rovancsolását ellenőriz
zék s ezen pénzügyi bizottsági tagok a bemutatott jelentések szerint az összes 
tételek megvizsgálása s az eredeti mellékletekkel való összehasonlítása után 
egyezően állapították meg, hogy a pénzkezelést a legnagyobb rendben találták.

Tudomásul szolgál. ■
4 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint az elnök bemutatja a 

pénzügyi bizottság 1911. évi október hó 28-án tartott üléséről felvett jegyző
könyvet, melynek 3. pontja szerint számvevő jelenti, hogy özv. Berecz Imréné 
Pálfy Ilka, kinek néhai férje mint tanító és kántor-orgonista évtizedeken keresz
tül szolgálta az egyházat s akinek édes atyja, néhai Pálfy József az egyház- 
kerületnek közismert oszlopos tagja volt, azzal a kérelemmel fordul az egyház- 
kerülethez, hogy keresetképtelen agg korára és Ínséges helyzetére való tekin
tettel segélyben részesittessék.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyása 
reményében 100 korona segélyt szavazott meg folyamodónak.

Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a pénzügyi bizottság 
azon intézkedését, mellyel a folyamodó özvegy javára az 1911. évre 
100 korona rendkívüli segélyt szavazott meg az egyházkerületi állam
segély-alap terhére.

4 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint a számvevő bemutatja 
dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő által elhunyt fia emlékére létesített „Rátz Gyula 
alapítvány“ alapító-levelének öt eredeti példányát, mely alapitó-Ievél szövege 
a következő :

Alapitó-levél.
A Sopronban 1911. évi október hó 15-én elhunyt édes fiam Rátz Gyula, 

a soproni ev. lyceum III. osztályának tanulója a születése és nevenapja, a 
szüleinek ezüstlakodalma és egyéb alkalmakkor kapott pénzbeli ajándékokból, 
nemkülönben évente az iskolai bizonyítványaiért kapott jutalomdijakból magá
nak kettő darab 200 koronás koronajáradékot (betű B. 97., 643. és 725., 747. 
szám, szelvény 1911 deczember 1-től) és 31 korona 10 fillért megtakarított.



Felejthetetlen, hőn szeretett, kedves fiam emlékére ezen 431 kor. 10 fillér 
megtakarított pénzéből alapítványt teszek és erről az egyházi alapítványokról 
szóló szabályrendeletnek megfelelően a 1<övetkező módon rendelkezem.

Az alapítvány czime : „Rátz Gyula alapítvány“ .

1 1 .

Az 1911 október hó 15-én 431 korona 10 fillért kitevő alapítványi tőke 
a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással 
ellátott alkotmányának 231. §. c) pontja értelmében óvadékképesnek nyilvánított 
közértékpapirokban vagy árvaszerü biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott köl
csönben helyezendő el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására 
fordítandó.

III.
Az alapítványi tőke 3% -os kamata évenként egy, a soproni ev. lyceum 

harmadik osztályába járó, jó magaviseletü, jó erkölcsű és szorgalmas, jó elő
menetelő ifjúnak ösztöndíjul évente boldogult édes fiam születése napján : 
április hó 5-én kiadandó. Ha ezen nap a húsvéti szünidőre esnék, az ösztön
díj az illetőnek postán megküldendő, vagy az illetőnek az ösztöndíj április 
hó 5-én kézbesítendő.

IV.
Az ösztöndíjban részesülő növendék kijelölésének jogát magamnak, 

illetőleg jogutódaimnak tartom fenn. Evégből a lyceum harmadik osztályába 
járó növendékek február hó első felében a lyceum igazgatója által ezen alapító
levél megmagyarázása mellett hivassanak fel, hogy az ösztöndíjat elnyerni 
óhajtók kérvényüket márczius hó elsejéig az osztályfőnökhöz nyújtsák be. Az 
osztályfőnök a kérvényeket a félévi bizonyítványokkal és a III. pontra vonatkozó 
megjegyzésével az igazgató utján márczius hó 26-ig az alapitó, illetőleg a 
kijelölésre jogosított jogutódhoz juttassa, ki április hó elejéig a kijelölésről az 
összes kérvények visszaküldése mellett a lyceumi igazgatót értesiti. Az igazgató 
az ösztöndijakat a III. pontban meghatározott napon a kijelöltnek átnyújtja, 
illetőleg postán megküldi.

V.
Az alapítvány évi jövedelme, nemkülönben az alapítványi tőke növelésére 

szánt időközi adományok a tőke gyarapítására fordítandók mindaddig, mig a 
tőke 1000, azaz ezer korona összegre emelkedik.

VI.
Mihelyt az alapítványi tőke az 1000 korona összegre emelkedett, a minden

kori alapítványi töke 3°/o-os kamata a III. és IV. pontnak megfelelőleg évente 
kiadandó, a 3 % "ot meghaladó kamatjövedelem pedig a tőkéhez csatolandó
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mindaddig, inig az alapítványi töke 10.000 koronára emelkedik, amely időtől 
kezdve az összes jövedelem ösztöndíjul kiadandó.

VII.
Addig, inig az alapítványi tőke az ezer korona összeget el nem éri, 

illetve ameddig Isten kegyelméből még élek, az évi ösztöndíjat sajátomból 
fedezem, mert liő óhajom, hogy az ösztöndíj már abban az évben is folyó- 
sittassék, amelyben kedves fiam a harmadik osztály növendéke volt.

V III .
Az alapítvány peres és peren kívüli jogügyekben a fent idézett alkot

mány 119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből és püspökből álló 
egyházkerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi bizottság mindenkori elnöke 
képviseli. Kelt Sopronban, 1911. évi október hó 21-én. Rátz Ottó s. k. alapitó. 
Dr. Zundel Frigyes s. k. tanú, Német Ödön s. k. tanú.

Az egyházkerületi közgyűlés a szülői kegyelet ezen szép meg
nyilatkozását hálás köszönettel elfogadja és a szokásos záradék 
rávezetését elrendeli.

4 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint az elnök bemutatja a 
pénzügyi bizottság 1912 február hó 6-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet. 
Ezen jegyzőkönyv 1. pontja szerint tárgyaltatott a kőszegi leányiskola 1912. 
évi költségvetése, melyet a pénzügyi bizottság jóváhagyott és miheztartás 
végett a leányiskolái igazgatóságnak kiadott. A költségvetés szerint 

az össszes szükséglet . . . '. 87429 kor. 40 fill,
az összes fedezet . . . .  . 66430 „ — „
úgy, hogy tehát a várható hiány 20999 kor. 40 fill.

Ebből azonban lejárnak majd a költségvetésbe még fel nem vett követ
kező tételek : 4500 korona közalapsegély, a fenntartási alapítványok 700 kor. 
körüli jövedelme, a Gusztáv Adolf-egylettől és máshonnan várható segélyek 
és adományok, úgyszintén a számadás beterjesztésekor esetleg mutatkozó 
évvégi maradvány.

Tudomásul szolgál.
4 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint tárgyaltatott a Rosta 

Ferencz tápintézeti gondnok által előterjesztett azon indítvány, hogy az egyház- 
kerület mint fenntartó hatóság ne a tápintézet terhére adjon kedvezményeket, 
hanem gondoskodjék oly forrásról, amelyből a kedvezmények egyenértéke a 
tápintézeti pénztárba befolyjék.

A pénzügyi bizottság méltányolja ugyan az indítványnak azon czélzatát, 
hogy az intézet jövedelme elsősorban az élelmezés javítására vagy a mostani 
drágaság mellett az élelmezés hanyatlásának meggátlására, illetőleg a pénztárt 
fenyegető hiány elkerülésére használtassák fel. De mivel ez idő szerint a kedvez
ményeknek egyéb fedezeti forrásaira reámutatni nem tud, csakis a tápinté
zeti kedvezményeknek újabb megszorítását javasolhatná. Egyelőre még nem
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látja a veszedelmet oly nagynak, hogy a most folyó számadási év zárlatát 
be nem várhatná. De azért felkéri a főiskolai bizottságot, hogy a kedvezmé
nyek újabb rendezésének kérdését napirenden tartván, az 1913. év elején 
terjesszen be arra vonatkozó részletes javaslatot.

Tudomásul szolgál.
5 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja szerint Szente Gyula bakony- 

bánki tanító, kinek segélykérvényét az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés is 
a jegyzőkönyv 169. pontja szerint tárgyalta, megújította kérelmét, melyet a 
lelkészi és esperesi véleményezés is legmelegebben ajánt

A pénzügyi bizottság az idézett egyházkerületi határozattal nyert felhatal
mazás alapján a folyamodó részére az 1912. évi egyházkerületi államsegély 
terhére 200 korona egyszersmindenkorra szóló rendkívüli segélyt szavazott 
meg és utasította az egyházkerületi pénztárost, hogy az összeget azonnal 
folyósítsa.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét jóváhagyólag tudomásul veszi.

5 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint elnök jelenti, hogy a 
soproni magyar kisdedovó és gyermekmenhely egyesülettől a tanítóképző- 
intézet részére megvásárolt kert tulajdonjogának telekkönyvi átíratása megtör
tént és a vételár kifizettetett.

Tudomásul szolgál.
5 i í .  Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint Berecz Ábel egyház

kerületi ügyész jelenti, hogy a néhai Simunyák Antal végrendeletének érvény
telenítése iránt folyamatban volt perben a kir. kúria helybenhagyta a két alsó 
bíróság ítéletét, s e szerint a végrendelet a felperesekkel szemben jogerősen 
érvénytelennek nyilváníttatott.

Ezen jelentés folytán a pénzügyi bizottság a hagyományosok értekezle
tén elfoglalandó álláspontját olykép formulázta, hogy az újabban fellépő örö
kösökkel szemben nem száll perbe, hanem esetenként pontosan kiszámítandó 
örökrészét kifizeti a per lefolytatása nélkül.

Tudomásul szolgál.
5 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja értelmében püspök ur bemu

tatja Molnár Viktor államtitkár azon értesítését, hogy hajlandó a törvényhozás 
hozzájárulása esetén a soproni ág. Iiitv. evang. főgimnázium és vele kapcso
latban internátus részére emelendő épület költségeire 500.000 korona beruhá
zási államsegétyt engedélyezni, az engedélyezés időpontjára nézve azonban 
még nem tud nyilatkozni.

Örvendetes tudomásul szolgál.
5 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint tárgyaltatott Kőszeg 

szab. kir. város képviselőtestületének 1912 január 4-én tartott rendes ülésének 
4237/1911. szám alatt hozott következő véghatározata:

„Kőszeg szab. királyi város képviselőtestülete a kőszegi 2809. számú 
jegyzőkönyvben a 827., 526., 526/a., 527., 1842., 1839., 1840., 1841. hisz.• ” 3
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alatt felvett ingatlanokat a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület részére 
a nőnevelő-intézet fejlesztése czéljaira megszerzi és az építés megkezdésekor 
azonnal rendelkezésére bocsátja és tulajdonul átadja.

Tartozik a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület ennek ellenében a mostani 
nőnevelő-intézetet internátussal egybekötött, lehetőleg leánygimnáziummá ala
kítani, esetleg a fels. leányiskola mellett más, hasonrangu intézetet felállítani és 
Kőszegen fenntartani. Amennyiben pedig az ág. h. ev. egyházker. ezen tanintézetet 
Kőszegen fent nem tartaná, a város képviselőtestülete Freyberger Sándor indítvá
nyára elhatározza, hogy az ingatlanok vételára a városnak visszatérítendő leend.

A vételár alapjául az építési bizottságnak 1902. évi becsűjét elfogadja és 
a változott viszonyokra való tekintettel a vételárt 100.000 K, azaz egyszázezer 
koronában állapítja meg. Miután a város a vételárt kölcsönnel fogja fedezni, 
a kölcsönt ezennel megszavazza, de a kölcsön felvétele és feltételeinek meg
állapítása egy későbbi közgyűlésen fog megállapittatni.“

A pénzügyi bizottság hálás köszönettel értesül Kőszeg sz. kir. város 
nagylelkű ajánlatáról, minthogy azonban komoly aggályai vannak afelett, hogy 
a felajánlott telek egészségileg nem kielégítő és hogy az átépítés roppant 
pénzügyi nehézségekbe ütköznék, nem tartja magát hivatottnak a kaszárnya
telek átvételét az egyházkerületnek ajánlani.

Az egyházkerületi közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki Kőszeg 
sz. kir. város nagylelkű ajánlatáért és kijelenti, hogy leányiskoláját 
továbbra is Kőszegen óhajtja fenntartani, s azt, amennyire anyagi 
ereje engedi, kész gyakorlati irányban a mai kor igényeinek meg
felelőig továbbfejleszteni.

Mindazonáltal az egyházkerületi közgyűlés felkéri Kőszeg 
sz. kir. város hatóságát, hogy a felajánlott telket bocsássa minden 
feltétel kikötése nélkül azonnal az egyházkerület rendelkezésére és 
álljon el azon kikötéstől, hogy egyházkerületünk azon esetben, ha 
valamikor leánynevelő-intézetét máshová helyezné át, köteleztetnék 
a telek becsára fejében a városnak 100.000 koronát fizetni.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az egyházkerületi elnök
séget, szíveskedjék ez alapon tárgyalásba bocsátkozni Kőszeg sz. 
kir. város képviselőtestületével és a tárgyalás eredményéről terjesz- 
szen javaslatot a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé.

£>£>. Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint az elnök bemutatja a 
bold, emlékű Simunyák Antal ur hagyományosainak 1912 márczius 20-án 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint a pénztár megvizsgáltatott, 
rendben találtatott és a pénztárkezelőknek a felmentvény megadatott.

Miután a néhai Simunyák Antal örököseinek egy része által végrendelet 
érvénytelenítése és járulékai iránt indított perben hozott két alsófoku marasz
taló ítéletet a kir. kúria is helybenhagyta, továbbá Révai Jenő kereskedő, 
budapesti lakos, mint Tillinger Gyuláné sz. Horváth Aranka és Horváth Jenő
törvényes örökösük engedményese dr. Gondos Jakab budapesti ügyvéd utján a



soproni kir. törvényszéknél 7926/1911. p. sz. alatt újabb pert indított 6944 K 
44 f örökrésztőke és járuléka kiadása iránt, elhatározta az értekezlet, hogy az 
újabban fellépett örökösök, illetve engedményesük örökrész-járandóságát, mely 
Berecz Ábel ügyész kiszámítása szerint a kereseti összeggel szemben csak 
4277 K 20 f-t tesz, valamint ennek a keresetindítástól, vagyis 1911 deczember 
31-től a letételig járó 5 %  kamatait a felperes részére a perbíróságnál helyezi 
letétbe, a törvényszéki Ítélettel jogerősen 153.979 K 56 f-ben megállapított 
hagyatéki vagyont pedig, illetve annak az eddig teljesített kifizetések levonása 
után fennmaradó részét és pedig meglevő értékpapírokat és takarékbetéti 
könyvecskéket természetben, a magánkötelezvényeknek pedig készpénzbeli tel
jes egyenértékét a letétel napjától járó kamatokkal együtt a soproni kir. járás
bíróságnál, mint hagyatéki bíróságnál helyezi kamatnélküli letétbe azzal, hogy 
a szelvények beváltásakor a kamatoknak a letétel napjáig járó része vissza
utalandó.

A létesített tartalék-alapot az értekezlet a magáénak tartja, abból mit sem 
fizet ki, a törvényes örökösök arra vonatkozó igényét jogosnak el nem ismeri, 
miért is ilyen igények támasztása esetén perbe száll. Mégis óvatosságból el
határozza, hogy ezen kérdésnek jogerős eldöntéséig a tartalék-alap kamatai 
nem osztandók fel.

Tudomásul szolgál.
Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontja szerint Németh Ferencz hagya

téki felügyelő által előterjesztett azon kérelemnek, hogy a végrendelkező által 
részére hagyományozott évi 600 K dij a jövőben is kiadassák neki, helyt ad 
és a 600 K dijat a tartalék-alap jövedelmének terhére ezentúl is kiutalja.

Tudomásul szolgál.
£>7. Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja szerint végrendeleti végrehajtó 

élve azon jogával, hogy halála esetére az őt illető felügyeleti jogot gyakorló 
és az ennek fejében hagyományozott évi 600 K dijat élvező utódot nevez
hessen ; utódjául a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületet nevezi meg. Fel
ajánlja továbbá az ülésteremben leendő felfüggesztés czéljából boldogult 
Simunyák Antal életnagyságu fényképét.

Köszönettel tudomásul szolgál.
5 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 22 pontja szerint Németh Ferencz vég- 

rendeleti végrehajtó előadja a néhai Simunyák Antal végrendelete elkészülté
nek részletes történetét és azon következtetésre jut, hogy a végrendelet érvény
telenítését egyedül dr. Schreiner Károly mulasztása okozta, miért is azon 
indítványt terjeszti az értekezlet elé, hogy a néhai Simunyák Antal végrende
letének érvénytelenítéséből kifolyóan kárt szenvedett hagyományosok ezen 
káruk erejéig vonják anyagilag felelősségre dr. Schreiner Károly soproni 
ügyvédet.

Az értekezlet ezen indítványt egy hozzája terjesztendő jogi vélemény ki
dolgozása czéljából kiadta Berecz Ábel egyházkeriileti ügyésznek és a kérdés 
feletti határozathozatalt egy újabb értekezletre tartotta fenn. 3*



3 6
Ezek után elnök bemutatja az egyházkerületi ügyész által e tárgyban 

időközben beterjesztett jogi véleményt, mely a következőleg hangzik:
„Néhai Simunyák Antal elkészítette a végrendeletét, elvitte dr. Schreiner 

Károly ügyvédhez, s ennek az irodájában történt a végrendelet aláírása és 
pedig két példányban. Az egyes példány egész terjedelmében az örökhagyó 
sajátkezű Írása, a másikat más valaki irta, amint ezt a végrendelet záradéká
ban a tanuk a végrendelet mindenik példányán megfelelően bizonyítják.

Hogy a végrendeletnek azt a példányát, amely nem az örökhagyó Írása, 
ki irta és hol, azt biztosan megállapítani nem tudtam. Németh Ferencz ur 
— ha jól emlékszem — nálam azt mondta, hogy a végrendeletnek ezt a 
példányát a dr. Schreiner irodájában írták, avagy hogy dr. Schreiner íratta. 
Hivatkozom Németh Ferencz urnák Írásbeli jelentésére, melyet 1910. évi 
julius hó 30. napján e bizottság nagyságos elnökéhez beterjesztettem. Abban 
a jelentésben szó van arról, hogy a végrendelet II. példányát dr. Schreiner 
irodájában Írták.

Dr. Schreiner ur és az ő nála alkalmazott másik végrendeleti tanú, 
Neubauer Simon azt állítja, hogy a végrendelet II. példányát nem a dr. 
Schreiner irodájában írták, hanem az örökhagyó íratta másutt és a végren
delet mind a két példányát megírva és összefűzve készen hozta a dr. Schreiner 
irodájába, itt pecsélte meg, s itt történt a végrendelet aláírása és semmi egyéb.

A dr. Schreiner urnák és az ő alkalmazottjának ez az előadása természet
szerűleg azt akarja mondani, hogy a végrendelet megalkotásánál dr. Schreiner 
Károly ügyvéd nem hivatalos minőségben, nem mint ügyvéd járt el, hanem 
csakis mint végrendeleti tanú, tehát ellene az ügyvédi rendtartás 71. §-a nem 
alkalmazható és ő kártérítéssel nem tartozik.

Ez nem áll, mert néhai Simunyák Antal nem csupán azért ment dr. 
Schreiner Károly ügyvéd irodájába, hogy ott végrendeleti tanukat fogjon, hisz 
ilyeneket másutt is kapott volna az ismerősei — lyceumi tanárok, tanítók 
stb. — körében, hanem azért ment dr. Schreiner Károly ügyvédhez, hogy ez 
mint jogtudós, a végrendelet megalkotását ellenőrizze, vezesse és a végren
delet sérthetetlenségét biztosítsa.

Akár szerepel dr. Schreiner Károly végrendeleti tanúként, akár nem, akár 
ő Íratta a végrendeletnek nem az örökhagyó által irt példányát, akár nem, 
kétségtelen, hogy az örökhagyó nem fordult volna dr. Schreinerhez, ha ügyvéd 
nem lett volna.

Ebből tehát következik, hogy dr. Schreiner Károly mint ügyvéd hivata
losan járt el és neki kötelességében állott gondoskodni arról, hpgy a végren
delkező akarata teljesüljön, hogy a végrendelet megtámadhatatlan legyen, 
s mert ezt a kötelességet teljesíteni elmulasztotta, ennélfogva az ügyvédi rend
tartás 71. §-a értelmében kártérítéssel tartozik és a hagyományosoknak joga 
van dr. Schreiner Károly ellen fellépni és tőle kártérítést követelni.

Ezt azonban csak egyenként tehetik, nem közösen, s különösen nem 
tehetik az egyházkerület által és ennek a felperessége alatt; az egyházkerület
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csak az ö tulajdonát képező és az ő vezetése alatt álló intézmények érdeké
ben léphet fel, ha akar, kártérítési keresettel, de magánszemélyek nevében 
nem, s azoktól megbízást sem fogadhat el.“

A pénzügyi bizottság ezen jogi véleményt felterjeszti az egyházkerületi 
közgyűléshez.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését 
általában tudomásul vette, de dr. Schreiner Károly ügyvéd kártérí
tési kötelezettségének kérdését leveszi a napirendről, kijelentve, 
hogy a maga részéről semmiféle kártérítésre igényt nem tart, 
hanem a hagyományosok tetszésére bízza, hogyha jónak látják, 
esetleges kártérítési igényüket a maguk nevében érvényesítsék.

£>Q. Ugyanazon jegyzőkönyv 24. pontja szerint az elnök bemutatja a 
lőrintei uradalomban folytatott gazdálkodás ellenőrzése czéljából kiküldött 
bizottság üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint a gazdaság okszerűen 
vezettetik, a birtok termőképességének átlaga emelkedik, az épületek jókarban 
vannak, sziikségszerüleg javíttatnak, sőt újabb építkezések is történtek, az adók 
és egyéb közszolgáltatások, úgy a jelzálogtartozás kamat- és tőketörlesztési 
részletei pontosan fizettetnek. Az erdők kezelésére vonatkozó üzemterv, vala
mint az épületekről vezetendő leltár azonban még mindig nincsenek elkészítve.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 
abban megjelölt hiányok pótlását pedig megsürgeti s erről a jövő 
évi egyházkerületi közgyűlés elé jelentés teendő.

Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal jegyzőkönyvileg köszö
netét fejezi ki az ügyben eljárt bizottságnak, nemkülönben özv. 
Ihász Lajosné Öméltóságának, aki többet tett, mint amennyire 
kötelezve volt.

6 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontja szerint Berecz Ábel egyház
kerületi ügyész jelenti, hogy a néhai Ihász Lajos hagyatéka tárgyában hozott 
első bírósági Ítéletet a győri kir. Ítélőtábla helybenhagyta és igy az egyház- 
kerület a pert a két alsó bíróságnál megnyerte.

Tudomásul szolgál, egyúttal az egyházkerületi ügyész utasit- 
tatik, hogy amennyiben jogi kérdések merülnek föl, lépjen érint
kezésbe a pénzügyi bizottság elnökével s a pénztárkezelőkkel.

6 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja szerint az elnök jelenti, hogy 
a „Pesti Magyar Kereskedelmi Bank“ és a „Magyar Bank és Kereskedelmi 
Részvénytársaságitól a következő, teljesen egyenlő ajánlatok érkeztek : Neve
zett pénzintézetek hajlandók az egyházkerület értékpapír-állományának őrzését 
és kezelését teljesen díjmentesen elvállalni és pénzfölöslegeit további intéz
kedésig 4%  netto kamattétel mellett gyümölcsöztetni. A betéti összegek felett 
az egyházkerület minden előzetes felmondás nélkül bármikor szabadon ren
delkezne. Egyéb bankári üzletek lebonyolításánál csak készkiadásaikat számí
tanák fel, minden egyéb dij vagy illeték alkalmazása nélkül.
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A pénzügyi bizottság a „Pesti Magyar Kereskedelmi Bank“ ajánlatát el

fogadásra ajánlva, pártolólag terjeszti az egyházkerületi közgyűléshez.
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához 

képest a „Pesti Magyar Kereskedelmi Bank“ ajánlatát elfogadja.
Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontja szerint az elnök bemutatja a 

pozscgai ev. egyházközség felszerelt kérvényét, melyben templomépitéshez 
szükséges 6000 korona kölcsön megszavazását kéri.

A pénzügyi bizottság a kérelmezett 6000 korona kölcsönt Pozsega 
egyházközség részére megszavazza. Amennyiben azonban a kölcsönösszeget 
csak lombard utján megszerzendő pénzből tudná kiutalni, a kamatkülönböze
tet a kérelmező egyházközség terhére Írja.

Tudomásul szolgál.
<>3. Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy az összesített járulékpénztárban a hátralék — sajnos — ismét emelke
dett, még pedig 345 korona 22 fillérrel és a számadási év végén 1145 kor. 
98 fillért tett. Ezen összeg két somogyi és hét tolna-baranyai egyházmegyei 
gyülekezetét terhel.

Tudomásul szolgál.
<>■1- Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja szerint a közigazgatási pénz

tár bevételi rovatában a lelkészi és segédlelkészi kongrua-pénztárból nyert 
kezelési dij mutat 544 korona 53 fillérnyi emelkedést, valamint az egyetemes 
közigazgatási segélytétele, amely az ez évben felosztásra kerülő 15.000 kor. 
rendkívüli segélylyel megnagyobbodott. A kiadások rovatában az 1911. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 144., 145. pontjában és 101. pontja c) alpontjában 
foglalt határozatok következtében a fizetések és tiszteletdijak 441 kor. 67 fillér
rel emelkedtek, a nyomtatványok költségei is nagyobbak 127 kor. 60 fillérrel 
és közel járnak már a 3000 koronához. Az 1911. évi egyházker. jegyzőkönyv 
143. pontjában foglalt határozatnak a hatása egyelőre csak 288 kor. 83 fillérnyi 
emelkedésben jelentkezik, mivel magasabb napidij még csak a számadási év 
utolsó negyedében járt. A pénztári maradék, a lelkészi és segédlelkészi 
kongrua javára eső részt nem számítva, 3385 korona 22 fillér. Körülbelül . 
ugyanannyit tüntet fel a vagyonkimutatás, mint tiszta vagyongyarapodást, 
mert ennek 18.457 korona 62 fillérnyi összegéből természetesen levonandó a
15.000 korona rendkívüli közigazgatási segély, amelyet, mivel az egyházkerü
leti közgyűlés még nem határozott felosztásáról, nem is lehetett még a teher 
rovatába állítani.

Tudomásul szolgál.
(>£>. Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint a theológiai akadémiai 

pénztárban a személyi kiadás az utolsó két egyházkerületi közgyűlés határo
zatai folytán a törzsfizetések, lakáspénzek, korpótlékok, zene- és tornatanitói 
dijak czimen összesen 2343 korona 34 fillérrel, a könyvtári költség 550 koro
nával nagyobb volt, viszont egyházközségi járulékok czimen 391 kor. 19 fillér
rel, alapítványi jövedelem czimen 777 korona 87 fillérrel, hallgatók dijaiból



3 9
112 koronával kevesebb folyt be. Hozzá még a pénztári maradék is 1911. év 
elején 2889 korona 28 fillérrel volt kisebb, mint 1910. év elején. Mindamellett 
az év végén csak 320 korona 61 fillérnyi túlkiadás mutatkozott. Ez semmi
képpen sem lehet aggasztó, mivel bő fedezetet talál a pénztár 2450 korona 
43 fillérnyi hátralékos követelésében, nem is szólva az alapítványi pénztárban 
kezelt akadémiai alap 1862 korona 88 fillér kamatjáról, amely ez évben is a 
tőkéhez csatoltatott.

Tudomásul szolgál.
6 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint a főgimnáziumi pénz

tár helyzete is mindenképpen megnyugtató. A fenntartási államsegély ismét 
2000 koronával 36.000 koronára emelkedett; a tanulók dija czimén befolyt 
összeg apadt ugyan, de csak 71 koronával és ha hozzávesszük, hogy e tétel
nél a hátralékos követelés 328 koronával nagyobb, tulajdonképpen ez a jöve
delem is emelkedést mutat. A személyi kiadás, az állami fizetéskiegészitést 
nem számítva, 1336 korona 33 fillérrel több a múlt évinél, viszont nyolcz 
dologi tételnél összesen 1323 korona 40 fillérnyi megtakarítást találunk. 
A most már 14.557 korona 79 fillérnyi tartalék-alap 556 korona 59 fillérrel 
gyarapodott, a felszerelések és a tanszerek értéke 2248 koronával, az évvégi 
pénztári maradék is 1407 korona 90 fillérrel több, amihez hozzávevén még 
a hátralékos követelések 568 korona többletét és leszámítván egy tehertétel
nek 57 koronányi nagyobbodását: az intézet tiszta vagyonának gyarapodása 
4723 korona 46 fillért tesz.

Tudomásul szolgál.
6 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontja szerint a tanitóképző-intézeti 

pénztár helyzete állandó aggodalmunk tárgya. Az egyetemes közalapból és 
egyházkerületi államsegélyből nyert jövedelem 1000 koronával volt kisebb az 
1910. évinél, de együttesen 11.400 koronát tett. Igaz, hogy a személyi kia
dások emelkedésének a pénztár szoros jövedelmeit terhelő része 1613 korona 
34 fillér. De másrészt hat dologi tétel együttesen 624 korona 19 fillérrel 
kisebb és a 17.300 korona kölcsönből sem törlesztett semmit. Mégis 595 kor. 
83 fillér tülkiadással záródott a számadási év. E vigasztalan helyzetben némi 
halavány reményt nyújt a 800 korona segély, amelyet az intézet berendezési, 
illetve kisebb építési czélokra az államtól nyert, s amelyet a múlt évben 
tőkésítettünk, ez évben pedig a jelzett czélokra fel fogunk használni.

Tudomásul szolgál.
6 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontja szerint a kőszegi felsőbb 

leányiskolái pénztár bevételei közül feltűnő emelkedést mutat a növendékek 
fizetéseinek tétele, amely 9869 koronával nagyobb a múlt évinél. De körül
belül ugyanakkora emelkedés állott be a kiadások rovatában, ahol csak a 
fűtési és könyvtári szükségletek szerepelnek a múlt évinél kisebb összeggel. 
A kiadások szaporodásából 1354 korona 38 fillér az élelmezésre, 2550 kor. 
38 fillér a felszerelésekre és tanszerekre, 1259 korona 92 fillér a személyi 
tételre és 2829 korona 53 fillér az országos tanári nyugdij-alap járulékra esik.
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A pénztár helyzete egészben véve azonos a múlt évivel. Az évvégi túlkiadás 
ugyan 1172 korona 43 fillérrel nagyobb, mint volt az év elején, de ezt a 
többletet ellensúlyozza az évvégi tökének 1225 korona 53 fillérnyi többlete. 
Az intézet vagyonkimutatásában sajnálatos tévedés folytán az épületnek értéke 
megint csak a régi biztosítási összegben szerepel, amelyet a számvevőség az 
ez évről szóló kimutatásban majd az uj kötvényeknek megfelelően 27.896 kor. 
60 fillérrel emelni fog. Ezt nem tekintve, a vagyon gyarapodása 8924 korona 
47 fillérben jut számszerű kifejezésre, amiből 6871 korona 78 fillér a felsze
relésekre és tanszerekre esik. Az intézet pénzügyi helyzete továbbra is nagyon 
aggasztó, mivel még akkor is, ha a szükségletek természetszerű növekedését 
nem vesszük is számításba, már ez idő szerint legalább 25.000 korona rend
kívüli segélyre szorul.

Tudomásul szolgál.
0 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontja szerint az alapítványi pénztár 

tőkéi, melyek közül a tömegesen kezeltek 4 7 2% -os kamatban részesülnek, 
összesen 26.998 korona 82 fillérrel gyarapodtak. E gyarapodási összegből 
13.339 korona 17 fillér az alapok javára esik.

Mint uj alapítványok, most először szerepelnek: a Rátz Gyula féle 453 kor. 
85 fillérrel, a Gömbös Géza féle 1026 korona 25 fillérrel, a soproni evang. 
tanítóképző volt növendékeinek találkozási alapítványa 55 korona 66 fillérrel 
és a kőszegi leányiskola egyházl^erületi tanitóegyleti alapítványa 5 korona 
02 fillér, mint uj alapok pedig az egyházkerületi sajtó-alap 30 korona 82 fil
lérrel és a kétféle maradékból létesített ideiglenes alap 400 koronával. A ré
gebbi alapítványok részint saját kamatjukkal, részint adományokkal gyarapod
tak. Ez utóbbiak közül említésre méltók a Király Béla ösztöndij-alapitványára 
befolyt 100 korona, a leányiskolái köztőkére 400 korona, az egyházkerületi 
lelkészegylet leányiskolái alapítványára 155 korona, a Maróthy Lászlóné Káldy 
Ida alapítványára az alapitó részéről ismét 200 korona, a kemenesaljai egyház
megye egyházkerületi árvaház-alapitványára 91 korona 55 fillér.

Az alapok közül az összesített leányiskolái alap 2218 korona 95 fillér
rel gyarapodott, ami főleg néhai Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő újabb 
1800 koronányi adományának köszönhető. Ellenben a missziói alap az egye
temes közalapból nyert segély és adományok 1874 korona 70 fillérnyi bevé
tele ellenére 681 korona 43 fillérre apadt, aminek oka első sorban a horvát
országi misszió segélyezése. A tanitóképző-intézeti alaphoz csatoltuk egyelőre 
az államtól nyert 800 koronányi segélyt. Igen szépen gyarapodott az egyház- 
kerület árvaház-alapja 2978 korona 53 fillérrel, amiből 2446 korona 04 fillér 
adomány, az alaptőke az év végén 13.787 korona 91 fillér. A tápintézeti tar
talék-alap 5000 korona befizetéssel és 930 korona 83 fillér kamattal 26.613 kor. 
95 fillérre emelkedett.

A pénztárnak 143.292 kor. 68 fillérnyi évvégi maradékából 128.595 kor. 
az egyházi adó-alapot illeti és csak 14.697 korona 68 fillér esik a tartalék- 
alap javára. Ezen alap tőkéje 9740 korona 53 fillérrel apadván, az év végén
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48.929 kor. 50 fill. volt. Ha e tőkéhez hozzáadjuk a maradékot és a 4998 kor. 
30 fillérnyi tiszta kamathátralékot, úgy a tartalék-alap értéke 68.625 korona 
63 fillért tesz, ami a múlt évihez viszonyítva, 3986 korona 54 fillérnyi gyara
podást mutat.

Tudomásul szolgál.
T O .  Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontja szerint a tápintézeti pénztár 

helyzete megnyugtató. Az ifjak részéről befizetett dijak 1685 koronával sza
porodtak, minek ellenében az élelmiszerek és egyéb konyhai szükségletek 
2468 korona 95 fillérrel, a házi kiadások 338 korona 76 fillérrel emelkedtek. 
Ámbár a számadási évi 4153 korona 67 fillér kisebb maradékkal kezdődött 
és a kegyadományok is 213 korona 81 fillérrel apadtak: a tartalék-alapot 
újabb 5000 koronával lehetett gyarapítani és az év végén 503 kor. 27 fillérnyi 
pénztári maradék is volt. Aggodalomra ez idő szerint nincsen okunk, de 
komoly megfontolásra méltó a bölcsen gazdálkodó gondnoknak az az óhaja, 
hogy a kedvezmények lehető megszorítása utján az élelmezés még inkább 
javíttassák.

Tudomásul szolgál.
T I .  Ugyanazon jegyzőkönyv 41. pontja szerint a főiskolai nyugdíj-intézet 

tőkéje 1911-ben is 8088 kor. 30 fillérrel gyarapodott, mivel a tanári lakáspénz
alap javára kifizetett 4600 korona fedezésére az év elején meg volt tetemes 
pénztári maradékot lehetett felhasználni. Az év végén csak 342 kor. 80 fillér 
volt a maradék. A tiszta vagyon 1714 korona 48 fillérrel gyarapodott és körül
belül ekkora tőkegyarapodásra lehet ezentúl számítani, úgy hogy a helyzet itt 
teljesen megnyugtató.

Tudomásul szolgál.
T í^ . Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja szerint a forgalmi pénztár, amely 

az egyházkerületi pénztáros által külön vezetett „Átmeneti pénztár" és „Posta
takarékpénztári pénztár“ egyesítése, csak átmeneti jellegű tételek nyilvántartá
sára szolgál. De mivel a postatakarékpénztár évvégi ideiglenes tőkéjében az 
összes pénztárak évvégi maradékainak nagyobb részei is bennfoglaltatnak, 
azért a teljes pénztári maradékok csak az illető pénztáraknál vannak feltün
tetve. Az összes pénztárak 157.108 korona 21 fillérnyi tiszta maradékából 
1911. évi deczember 31-én még 153.015 korona 43 fillér mint ideiglenes 
tőke állott fenn, amelynek itt a pénztárban természetesen mint visszafizetett 
ideiglenes tőkének kell szerepelnie.

Tudomásul szolgál.
T 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint az összes pénztárak for

galma újra emelkedett, még pedig 234.636 koronával és immár meghaladta 
a négymillió koronát. A 4,108.563 korona 13 fillérnyi pénztárforgalomban 
bennfoglaltatik már a 2,241.226 korona 90 fillérnyi tőkeforgalom is, amely 
a múlt évinél 330.406 korona 30 fillérrel nagyobb. Az összes pénztárak tőkéi
nek tiszta gyarapodása 37.724 korona 46 fillér. Ebből 400 kor. esik a köz- 
értékpapirokra, 23.349 korona 55 fillér a takarékletétekre és 14.089 korona
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41 fillér a magánkötvényekre. Ez utóbbiak közül csak az 5 és 5V2% -os takarék- 
betétek emelkedtek és a 4 és 372%-osak. Ennek tulajdonítható, hogy az összes 
pénztárak együttes kamatjövedelme a nagyobb tőke mellett is 632 K 88 f-rel, 
tehát együttvéve 1211 K 90 f-nyi hanyatlást mutat.

Tudomásul szolgál.
7 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontja szerint az egyházkerületi inté

zetek és pénztárak tiszta vagyona 1,046.305 korona 33 fillér; a múlt évihez 
viszonyítva a gyarapodás 43.499 korona 22 fillér. Tiszta terhe egy pénztár
nak sincs.

Tudomásul szolgál.
7 í> .  Ugyanazon jegyzőkönyv 45. pontja szerint az elnök bemutatja a 

pénzügyi bizottság által kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak az 1912. évi 
julius hó 26-án a pénztár megvizsgálása tárgyában tartott ülésről felvett 
jegyzőkönyvet, melynek tanúsága szerint az összes értékek hiány nélkül meg
találtattak és illetve a kimutatott kötelezvény-álladékkal szemben tapaszlalt 
hiányok igazoltattak.

Az egyházkerületi közgyűlés a számvevőnek és pénztárosnak, 
valamint a kulcsőröknek a felmentvényt megadja és buzgó műkö
désükért hálás köszönetét nyilvánítja.

T i ) .  Ugyanazon jegyzőkönyv 46. pontja szerint a számvevő beterjeszti 
a részletes költségvetések alapján összeállított 1912. évi költségelőirányzatot, 
amely szerint az összes bevétel 846.048 K 49 f, az összes kiadás 881.486 K 
86 f. A kiadásban foglaltatik 2089 K 57 f kölcsöntörlesztés és 187.569 K 
70 f tőkésítés. A tiszta hiány 35.438 K 37 f, amely az egyes pénztárak 
költségvetéseiben még nem szereplő egyházkerületi államsegély-részletekben 
fog fedezetet találni.

Az egyházkerületi közgyűlés a költségelőirányzatot elfogadja 
és utasítja a pénztárak kezelőit, hogy annak alapján járjanak el.

7 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontja szerint a számvevő bemutatja 
az egyházkerületi pénztárosnak mint biztosítási megbízottnak az 1911. üzlet- 
évről szóló jelentését. Eszerint a tüzosztályban 1998 biztosítás köttetett 
8,656.167 K 03 f értékben, a jégosztályban pedig 16 biztosítás 27.836 K 
76 f értékben. A tűzbiztosítások száma tehát ismét szaporodott 177 darabbal; 
ellenben a jégbiztosításoké 9 darabbal apadt, amazoknál az érték emelkedése 
556.054 K 10 f, emezeknél pedig az értékapadás 30.301 K 64 f. A társaság 
az egyházkerületi pénztár közvetítésével 8185 K 54 f kárösszeget fizetett ki, 
még pedig 7687 K 17 f-t a tüzosztályban és 498 K 37 f-t a jégosztátyban. 
Az egyházkerület tiszta nyeresége 4074 K 78 f, vagyis a múlt évinél 102 K 
35 f-rel több.

Az egyházkerületi közgyűlés a biztosítási jelentést tudomásul 
veszi és a biztosítást közvetítő lelkész és tanító uraknak e téren 
kifejtett önzetlen munkásságukért jegyzőkönyvi köszönetét nyilvá
nítja.



7 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 48. pontja szerint főtisztelendő püspök 
ur indítványára a pénzügyi bizottság a következő javaslatot terjeszti az egyház- 
kerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja az egyházközségeket, azok lelkészeit 
és tanítóit, hogy a községben előforduló biztosításokat és pedig nemcsak a 
középületekre és egyéb közvagyonra, hanem az egyes egyházközségi tagok 
személyére és vagyonára vonatkozó biztosításokat is az egyházkerület közvetí
tésével kössék, illetve köttessék meg és tegyék ezt annyival is inkább, mert 
az egyházkerülethez beérkezendő segélykérvények közül azon községek segély
kérvényei fognak előnyben részesülni és elsősorban figyelembe vétetni, amely 
egyházközségek a biztosítás terén kifejtett buzgóságukkal az egyházkerület 
biztosítási pénztára jövedelmének emeléséhez hozzájárultak.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

7 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontja szerint Hollós János egyház
kerületi ellenőr jelenti, hogy a Kleeblatt Hermann-féle házról vezetett 1911. 
évi pénztári naplót és számadást megvizsgálta és rendben találta. A takarék- 
pénztári betét gondnok kezelése alatt van.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi és az alapitó-levél értel
mében Jausz Vilmos házgondnoknak a felmentvényt megadja.

Tudomásul szolgál.
8 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 50. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy az „Egyház'történelmi emlékek“ kiadása az 1907— 1911. években össze
sen 3337 K 90 f-nyi kiadást igényeltek, amiből 1912 julius haváig 291 pél
dány elárusitása utján 890 K 40 f térült meg, úgy, hogy a túlkiadás 2447 K 
50 f. Ennek ellenértékéül szolgál még 650 példány.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi és a munkának ter
jesztése czéljából továbbra is kéri az egyházker. közgyűlés hathatós támogatását.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
ezen nagybecsű forrásmunka megszerzését melegen ajánlja egyház- 
községeinknek és híveinknek.

8 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 51. pontja szerint a számvevő az 1911. 
évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 127. pontjához jelenti, hogy az 
egyházkerületi énekeskönyv még az 1911. év utolsó negyedében négy kiadást 
érvén, a kiadó cég a szerződés értelmében 4800 koronát fizetett be az egyház- 
kerület alapítványi pénztárába. Ennek következtében az ama jegyzőkönyvi 
pontban megállapított tiszteletdijakat is az 1912. év elején teljes összegükben 
folyósítottuk. Jelenti továbbá, hogy az 1912. évi január havában az 5., már
cius havában a 6. kiadás után járó egyházkerületi tiszteletdij befolyván, nem
csak a részben előlegezett szerzői tiszteletdijak egész összege talált fedezetet, 
hanem idővel teljesen megtérülnek mindamaz összegek is, melyeket egyház- 
kerületünk az utolsó két évtizedben erre a czélra megszavazott.

Örvendetes tudomásul szolgál.
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Ugyanazon jegyzőkönyv 52. pontja szerint a számvevő bemutatja 
az egyetemes pénztárnak 1911. évi zárszámadását. E szerint az egyetemes 
közalap évvégi tőkemaradványa 303.873 K 69 f, vagyis 2770 K 35 f-rel több 
a múlt évinél. Az egyetemes nyugdíj-intézet tőkemaradványa 2,836.527 K 08 f, 
az intézet tehát 333.118 K 36 f-rel gyarapodott ; a nyugdijak összege 286.468 K 
33 f-t tett. A kegydij-alap 175 K 87 f-rel apadt, az év végén 10.864 K 19 f 
volt; a tőke kamatjaiból és a közalapnak ide utalt 9600 K járulékából 10.443 K 
31 f került kegydij czimen kiosztásra. A segédlelkészi kongrua-számlának, 
amelynek terhére dunántúli egyházkerületünknek 10.000 K utaltatott ki, az év 
végén 4452 K 81 f-nyi, a tartalékszámlának 7342 K 55 f-nyi maradványa 
volt. Az egyetemes egyházi adóalapból egyházkerületünk 1912. évi rendes 
segély czimén 108.421 K-t, a tartalékszámla terhére, rendkívüli segély czimen
20.000 K-t kapott; amannak évvégi maradványa 478.553 K 04 f, emezé 
36.943 K 71 f.

Tudomásul szolgál.
8 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontja szerint a báró Baldácsy-ala- 

pitvány jövedelméből egyházkerületünk az 1912. évben 14.000 K-ban részesül.
A pénzügyi bizottság ezen segélynek a kegyes alapitó ren

delte czélokra való elosztása végett tervezeteket és határozati javas
latokat terjesztett az egyházkerületi közgyűlés elé, mely azokat a
következő módon elfogadta:

1. Püspök ur részére..................................  4600 K
2. A püspöki segédlelkész javadalma . . . .  1200 „
3. Szegény lelkészözvegyek ja v á ra ..........  2500 „
4. Szegény lelkészek javára......................  300 „
5. Építkező szegény egyházközségek javára . . 5100 „
6. Az egyházkerületi gyámolda javára . . 300 „

Összesen : 14000
A szegény lelkészözvegyek javára rendelt 2500 K-ból részesül : 

Görög Lajosné, Ritter Sámuelné és Szinicz Lajosné, vagyis három 
lelkészözvegy egyenként 200 K segélyben ; Bauer Adolfné, Blajsza 
Jánosné, Eősze Dezsőné, Eősze Istvánné, Falaky Károlyné, Fleisch
hacker Károlyné, Guggenberger Jánosné, Káldy Mihályné, Kolben- 
heyer Béláné, Kövesi Károlyné, Ludig Józsefné, Ráhner Máténé, 
Schrödl Józsefné, Szakái Jánosné, Szily Lenárdné, Tóth Jánosné, 
Tóth Sándorné, Wágner jánosné és Weisz Józsefné, vagyis 19 lel
készözvegy egyenkint 100 K segélyben.

Zsakó Jánosné kérvényét az 1910. évi egyházkerületi jegyző
könyv 125. pontjában foglalt határozat alapján mellőzni kellett.

A szegény lelkészek javára rendelt 300 K-ból rendkívüli segély 
czimén részesül ez évben : Szabó Lajos, Nagy Kálmán és Lágler 
Sándor, vagyis 3 lelkész, egyenkint 100 K segélyben.



8 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontja szerint a báró Baldácsy-alapit- 
vány jövedelméből az építkező szegény egyházközségek javára rendelt 5100 K-ra 
vonatkozólag Varga Gyula esperes javaslatára a pénzügyi bizottság felosztási 
tervezetet terjesztett az egyházkerületi közgyűlés elé, mely azt a következő 
módon elfogadta:

a) Zalaegerszeg és Alsólendva egyenkint 600 K-t =  1200 K
b) Belecska, Gyóró, Jánosháza, Vásárosmiske, Nagy

vázsony, Pusztaszentlászló, Szekszárd és Pozsega egyen
ként 400 K — ..................................................................  3200

c) Barlahida......................................................  300
Összesen : 4700 K

Zalaegerszeg és Alsólendva segélyéből az adósságtörlesztésre 
engedélyezett 100— 100 K a kiutaláskor visszatartandó.

A beérkezett többi kérvény az 1909. évi egyházkerületi köz
gyűlés jegyzőkönyvének 172. pontjában körülirt kellő felszerelés 
hiánya miatt figyelembe vehető nem volt.

A fennmaradt 500 K-t az egyházkerületi közgyűlés a gyám
intézethez teszi át szegény egyházközségek között leendő felosztás 
czéljából.

8C ». Ugyanazon jegyzőkönyv 55. pontja szerint ugyancsak Varga Gyula 
esperes javaslatára a loósi és egervári báró Solymossy László és neje szül. 
Horváth Terézia alapítvány jövedelméből felosztás alá kerülő 900 K-ra nézve 
a pénzügyi bizottság tervezetet terjeszt fel.

Az egyházkerületi közgyűlés e tervezet alapján a 900 K ala
pítványi segélyt igy osztja fel: a) Fehércsurgó 300 K, Lajtaufalu 
600 K.

8 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 56. pontja szerint Povázsay György 
bakonycsernyei lelkész betegségére hivatkozva gyógykezelési czélra a Baldácsy- 
alapitványból segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a Baldácsy-alap múlt évi jöve
delméből fennmaradt és az alapítványi pénztárban kezelt ideiglenes 
alaphoz csatolt 100 K-nak folyósítását elrendeli és ezt az összeget 
a folyamodó lelkész javára megszavazza.

8 T .  Ugyanazon jkv. 57. pontja szerint a felsőlövői tanítóképző-intézet 
igazgatósága azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi elnökséghez, hogy 
az intézet ezidén is és lehetőleg az eddiginél nagyobb segélyben részesit- 
tessék. Egyúttal mellékli a múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 128. pontjában 
foglalt utasításoknak megfelelően az intézetnek 1910—11. tanévi zárószáma
dását, valamint az 1911 — 12. és 1912— 13. tanévi költségelőirányzatokat. A 
zárószámadás szerint az 1910—11. tanév 3752 K 64 f-nyi hiánynyal kezdődött 
és 11.016 K 01 f-nyi hiánynyal záródott. Az 1911 — 12. tanévi költségvetés 
szerint, amelyben már 2000 K államsegély bevétel is szerepel, a hiány 10.750 K



96 f, mig az 1912— 13. tanévi költségelőirányzat, ha ezen hiányt figyelmen 
kívül hagyhatnék, 35 K 60 f-nyi maradványt igémé.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy 
a felsőlövői főgimnázium és tanítóképző-intézet különválása követ
keztében nemcsak a tanerők anyagi helyzete javult és a tanítóképző- 
intézet maga is némi államsegélyben részesült, hanem az utóbbi 
évek hiányaiból származott adósság előreláthatólag nem fog szapo
rodni. Ugyanazért a közgyűlés az intézet javára az egyházkerületi 
államsegély terhére eddig folyósított 1000 K rendkívüli segélyt 
ez évben is megszavazza.

S S .  Ugyanazon jegyzőkönyv 58. pontja szerint a szekszárdi missziói 
egyházközség azt a kérelmet intézi az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
mivel hivei állami egyenes adójuknak 66%-át fizetik és az egyházkerülettől 
nyert 580 K fenntartási segély a lelkész hivó-levelébe is felvétetett, ezt az évi 
fenntartási segélyt 600 K-a kiegészítse és állandósítsa.

Az egyházkerületi közgyűlés a segély állandósítása iránt elő
terjesztett kérelmet megtagadja, egyben a folyamodó missziói 
egyházközség javára az eddigi 580 K helyett évi 600 K-t szavaz 
meg és ezen évi segélyt addig folyósítja, mig az egyházközségnek 
várható anyagi megerősödése következtében az egyházkerület ezen 
nem örök időre vállalt kötelezettsége alól felszabadulhat.

Végül megjegyzi, hogy ezen segély 1913 január 1-től kezdő
d ő ig  egy összegben fog az egyházközségi pénztárba beutaltatni.

8 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 59. pontja szerint Sass Józsefné tanitó- 
özvegy, kinek 57 évi egyházkerületi szolgálat után ezelőtt 16 évvel elhunyt 
férje magas koránál fogva az országos tanítói nyugdij-intézetnek tagja nem 
lehetett, most 88 éves korában az egyházkerülettől segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó tanitóözvegy javára 
az 1912. évi egyházkerületi államsegély terhére 100 K rendkívüli 
segélyt szavaz meg.

O O . Ugyanazon jegyzőkönyv 60. pontja szerint Mérnyi Ádám máli- 
bastáji h.-lelkész azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy anyagi viszonyai mitsem változván, ez évben is 600 K segélyben része
sítse, azonkívül a szórvány gondozása czéljából fuvar- és vasúti kiadások 
fejében is némi segélyt szavazzon meg neki.

Az egyházkerületi közgyűlés folyamodó részére a 600 K 
rendkívüli segélyt az egyházkerületi államsegély terhére, az 1907. 
évi egyházkerületi jegyzőkönyv 163. pontjában foglalt határozat 
indokainál fogva, az 1912. évre is megszavazza, de a fuvar és 
vasúti kiadásokra vonatkozó kérelmet fedezet hiányában nem telje
sítheti.

9 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontja szerint Szerényi Sándor antu- 
nováczi lelkész a 300 K rendkívüli segélynek ez évre való megszavazásán



kívül arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy jelenlegi fizetését felbecsül- 
tesse és az erre vonatkozó egyházkerüieti határozatok keresztülvitessenek.

A pénzügyi bizottság a 300 K rendkívüli segélynek az 1912. évi egyház
kerületi államsegély terhére a folyamodó lelkész részére való megszavazását 
az egyházkerületi közgyűlésnek javaslatba hozza; egyúttal sajnálattal jelenti, 
hogy a somogyi egyházmegye nem terjesztette be a lelkész! jövedelem meg
állapításához szükséges iratokat, sem az 1909., 1910. és 1911. évi egyetemes 
egyházi közgyűlések jegyzőkönyveiben nem találja nyomát oly határozatnak, 
mely egyházkerületünknek a horvátországi lelkészek kongruális fizetéskiegészi- 
tésére vonatkoznék. Ugyanazért a bizottság az 1909., 1910. és 1911. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyvek 208., illetőleg 130. és 13. pontjaira való utalás
sal határozati javaslatokat terjeszt elő.

Az egyházkerületi közgyűlés ezek alapján
a) a kért 300 K segélyt megszavazza ;
b) a somogyi egyházmegyét felhívja, hogy a Szerényi Sándor 

antunováczi lelkész jövedelmének a kongruatörvény szerint való 
megállapításához szükséges iratokat az 1913. évi márczius hó 1-ig 
az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz terjessze be ;

c) felkéri az egyházkerületi elnökséget, intézzen felterjesztést 
az egyetemes közgyűléshez az iránt, hogy a Horvátország területén 
működő lelkészek fizetésének kiegészitését ismerje el egyetemes 
egyházi érdeknek és gondoskodjék ezen lelkészi fizetéseknek az 
egyetemes közpénztárból leendő kiegészítéséről.

9 3 .  Ugyanazon jegyzőköny 62. pontja szerint Nagy János kőszegi 
vagyontalan és most betegsége miatt keresetképtelen iparos újra segélyért 
folyamodik elmebajos tanitófia érdekében, akit mindezideig elmegyógyintézet
ben elhelyeznie nem sikerült.

Az egyházkerületi közgyűlés az elmebajos Nagy Vilmos javára 
az 1907 óta megadott évi 100 K rendkívüli segélyt az egyház
kerületi államsegély terhére a felhozott okoknál fogva az 1912. évre 
is megszavazza. Egyúttal felkéri azonban a kőszegi egyházközséget, 
hogy az elégett okmányoknak másolatait beszerezni és ezek alap
ján a beteges apa helyett maga szíveskedjék odahatni, hogy az 
elmebajos tanító valamely állami kórházban elhelyeztessék, vagy az 
országos tanítói nyugdíj-intézettől nyerhessen állandó jellegű kegy
dijat.

0 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 63. pontja szerint Bárdosi Aladár gecsei 
tanító a családjában előfordult súlyos betegség okozta szorult anyagi viszo
nyaira való hivatkozással az egyházkerületi közgyűléstől némi segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó javára az 1912. évi 
egyházkerületi államsegély terhére egyszersmindenkorra szóló rend
kívüli segély czimen 100 K-t szavaz meg.
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0 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 64. pontja szerint özv. Gáspári Henrikné 
Szente Karolina tanitóözvegy, akinek múlt évi segélykérvényét az egyházkerü- 
leti közgyűlés 139. pontjában foglalt határozattal alaki okokból elutasította, 
most megújítja kérelmét és elhunyt férjének hosszú betegeskedésére, temeté
sének költségeire, magának és leányának betegségére hivatkozva valamely 
segélyért folyamodik.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó javára az 1912. évi 
egyházkerületi államsegély terhére egyszersmindenkorra szóló rend
kívüli segélyül 130 K-t szavaz meg.

0 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontja szerint az egyházkerületi tanító- 
egyesület elnöksége az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 128. pontjában 
foglalt határozatnak megfelelően felszerelt folyamodásban arra kéri az egyház
kerületi pénzügyi bizottságot, hogy az egyesületet a folyó évre 250 K segély
ben részesítse.

Az egyházkerületi közgyűlés a tanítóegyesület javára az egyház
kerületi államsegély terhére ez évben 250 K segélyt szavaz meg, 
de az ezen segélyforrás iránt a következő években támadó nagyobb- 
foku igényekre való tekintettel kijelenti, hogy azt nem tekinti rend
szeres segélynek és a jövőre nézve semminemű kötelezettséget 
nem vállal.

0 6 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 66. pontja szerint az orosházai Székács
szobor bizottság egyházunk és hazánk e nagy fiának szülőhelyén állítandó 
szobrára adományokat gyűjt és e czélból egyházkerületi közgyűlésünknek is 
gyiijtőivet küldött.

Az egyházkerületi közgyűlés az Orosházán felállítandó Székács
szoborra az 1912. évi egyházkerületi államsegély terhére 100 K-t 
szavaz meg és utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy ezen 
összeget Kovácsik János, orosházi népbank-igazgató, szoborbizott
sági pénztáros czimére folyósítsa.

9 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 67. pontja szerint az 1911. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 216. pontjában foglalt határozattal felhívja 
az egyházkerületi pénzügyi bizottságot arra, hogy az egyházkerület története 
és a jubileumi pályamunkák kinyomatási költségeinek, valamint a tisztelet- és 
pályadijaknak fedezésére szükséges összegekről fokozatosan oly módon gon
doskodjék, hogy az 1917. évi költségvetés keretében a teljes összeg rendelke
zésére álljon.

A pénzügyi bizottság, tekintettel arra, hogy a tisztelet- és pályadijak 
összege 3350 K, amihez majd a kinyomatási költségek is járulnak, kimondja, 
hogy az egyházkerületi államsegély felosztási tervezetébe évenkint 1700 K-nál 
nem kisebb tételt állít be és ezen összegeknek a „Reformácziói emlékünnep
napi alap“-hoz való csatolását javasolja, melynek úgy kamatjai, mint tőkéje a 
jubileumi évben a már kiirt pályázat eredményének költségeire fordíthatók.



4 9  -
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen hatá

rozatát jóváhagyja.
9 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontja szerint Dolrovoljac Milkó 

pozsegai lelkész azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
számára vagy évi segély vagy drágasági pótlék czimén év[ 2000 K díjazásá
hoz némi járulékot szíveskedjék megszavazni.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet ez évben azzal tekinti 
elintézettnek, hogy főt. és mélt. püspök ur az 1911. évi egye
temes közgyűlési jegyzőkönyv 72. pontjának 17. tétele alatt a horvát
országi missziók segélyezésére rendelt összegből 400 K-t a folya
modó lelkész javára már kiutalványozott.

9 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 69. pontja szerint Plivelics Fiilöp hraszto- 
váczi lelkész azt a kérelmet intézi az egyházkerületi közgyűléshez, hogy őt 
valamely alapítványból némi támogatásban részesítse, mivel lelkészi járandó
ságainak értéke a legkedvezőbb esetben alig haladja meg az 1400 K-t.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet azért nem teljesítheti, 
mivel pénzforrásai a rendeltetésük szerint első sorban figyelemben 
részesítendő czéloknak és a tényleges egyházkerületi szükségletek
nek hátrányára már is túl van terhelve olyan rendes évi segélyek
kel, amelyekről gondoskodni a fenntartó egyházközségeknek volna 
feladata. Amennyiben pedig ezek nem képesek reá, annyiban a 
Horvátország területén működő csekély javadalmazásu lelkészek 
helyzetén alig lehet kis összegű segélyekkel segíteni, hanem csakis 
úgy, hogy az állam arra is kiterjeszti a kongruát, vagy az egye
temes egyház vállalja el ezen lelkészi fizetéseknek rendszeres 
kiegészítését.

ICH). Ugyanazon jegyzőkönyv 70. pontja szerint Hollerung Richárd 
pólai evangélikus lelkész, arra való tekintettel, hogy körülbelül 3Ó0 magyar 
evangélikus tengerész számára magyar nyelvű istenitiszteletet tartott és őket 
máskülönben is lelkipásztori gondozásban részesítette, most betegsége idején 
a külföldi magyarok gondozására szánt alapból valamely segélyösszeget 
kér a dunántúli egyházkerülettől, mely az ő egyházközségének területével 
határos.

Az egyházkerületi közgyűlés sajnálja, hogy a külföldi ma
gyarok gondozására szánt valamely alappal nem rendelkezvén, a 
kérelmet nem teljesítheti, de azt a legmelegebb pártolással felter
jeszti az egyetemes egyházhoz.

Í O I .  Ugyanazon jegyzőkönyv 71. pontja szerint Lorántffy Lajos rába- 
bogyoszlói tanító, arra való hivatkozással, hogy évek óta négy gyermek tanítta
tásáról kell gondoskodnia és az ötödiket súlyos betegség érte, az állam
segélyből vagy más jótékony alapítványból támogatást kér.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel ilyczélu segélynyújtásra 
szolgáló jótékony alapítványa nincs, az egyházkerületi államsegélyt
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pedig még jobban már nem terhelheti meg, a folyamodónak kérel
mét ez időszerint nem teljesítheti.

lOS. Ugyanazon jegyzőkönyv 72. pontja szerint özvegy Berecz Imréné 
Pálfy Ilka vigasztalan helyzetére hivatkozva azon kérelemmel fordul az egyház- 
kerülethez, hogy neki valamiféle alapból soronkivül némi segélyt engedélyezzen.

A pénzügyi bizottság, mely e czélra az ez évi egyházkerületi államsegélyt 
már 1911-ben igénybe vette, a kérelem teljesítését nem javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés a kért segélyt nem engedélyezi.
1 0 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 73. pontja szerint Kari Józsefné tanitó- 

özvegy az egyházkerületi közgyűléstől némi segélyt kér.
Az egyházkerületi közgyűlés súlyosabb helyzetben levő tanitó- 

özvegyeken sem tudván segíteni, a kérelmet annál kevésbbé telje
sítheti, mivel a folyamodás nincsen felszerelve az 1911. évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 139. pontjában foglalt utasításnak megfelelően.

1 0 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 74. pontja szerint Bodor Sándorné 
tanitóözvegy azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
részére az egyházkerületi államsegélyből vagy más e czélra szolgáló alapít
ványból segélyt szavazzon meg.

Az egyházkerületi közgyűlésnek, sajnos, nincsen olyan ala
pítványa, melynek jövedelméből tanítóözvegyek segélyezhetők vol
nának, az egyházkerületi államsegélyből pedig csak egyszersminden- 
korra szóló rendkívüli segélyt utalványozhat, ha ugyan e forrást 
az első sorban fedezendő szükségletek még ki nem merítették. A 
folyamodó özvegy kérelmét különben azért nem tárgyalja érdemileg, 
mivel az nincs az 1911. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 139. pont
jának megfelelően felszerelve.

10^5- Ugyanazon jegyzőkönyv 75. pontja szerint az 1912. évi egyház
kerületi államsegély felosztására nézve a pénzügyi bizottság tervezetet ter
jeszt fel.

Az egyházkerületi közgyűlés a következő felosztási határoza
tot hozza:
1. A bonyhádi főgimnázium javára . . . . . .  1260 K
2. A felsőlövői tanítóképző-intézet javára : a) rendes évi

járulék 300 K; b) rendkívüli segély 1000 K =  . 1300 „
3. A pozsonyi ev. egyetemes theológiai akadémia javára 500 „
4. A Luther-társaság j a v á r a ........................... 600 „
5. Egyházkerületi járulék a theológiai akadémiának fenn

tartására ..................................................................  6073 „
6. A pozsonyi diakonissza-intézet javára......... 600 „
7. Az egyházkerületi gyámolda j a v á r a ........................ 21400 „
8. A kőszegi felsőbb leányiskola javára........................18000 „
9. Az egyházkerületi tanitóképző-intézet javára . . . 9000 „

Átvitel : 58733 K
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Áthozat
10. A soproni tanárok lakáspénzének rendezéséhez .
11. Egyházkerületi járulék a protestáns sajtóirodához
12. Járulék az Országos Gyermekvédő Ligához
13. Özv. Tóth Jánosné évi segélye .
14. Szekszárd egyházfenntartási segélye .
15. Özv. Sass Józsefné rendkívüli segélye
16. Mérnyi Ádám lelkész rendkívüli segélye .
17. Szerényi Sándor lelkész rendkívüli segélye
18. Nagy Vilmos tanító rendkívüli segélye .
19. Bárdosi Aladár tanító rendkívüli segélye.
20. Özv. Gáspári Henrikné rendkívüli segélye
21. Az egyházkerületi tanítóegyesület rendkívüli segélye
22. Az orosházai Székács-szobor-alapra........................
23. Szente Gyula tanító rendkívüli segélyének fedezésére
24. Özv. Berecz Imréné rendkívüli segélyének fedezésére
25. A reformácziói emlékünnep-alap javára . . . .
26. Az egyházkerületi árvaház-alap ja v á r a ...................

58733 K 
3870 „

323 „ 
50 „ 

300 „ 
600 „ 
100 „ 
600 „ 
300 „ 
100 „ 
100 „ 
130 „ 
250 „ 
100 „ 
200 „ 
100 „ 

1700 „
944

Összesen : 68500 K
1 0 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 76. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy az 1910. évi egyházkerületi közgyűlésnek a jegyzőkönyv 97. pontjában 
foglalt határozata óta az egyházmegyék nagyobb része úgy nyilatkozott, hogy 
az abban megállapított hitoktatói díjátalány a tényleges szükségletekre nem 
elegendő. Az egyházkerület azonban mindaddig, mig maga is a közalapból 
számottevően nagyobb segélyben nem részesül, nem emelheti ezen átalány- 
összegeket, amelyek különben majdnem azonosak az eddig az egyházkerületi 
pénzügyi bizottság által kiosztott segélyösszegekkel. Azonban itt-ott, ahol 
eddig a hitoktatásról semmiféle módon gondoskodva nem volt, különösen a 
nagyobb számú tanköteles gyermekekkel biró szórványokban, a vallásoktatás 
és a hívek lelki gondozása egyházunk érzékeny vesztesége nélkül már nem 
odázható el. Ezen újonnan felmerülő hitoktatói szükségletek 1910-ben, amikor 
az átalányösszegek megállapittattak, még nem jöhettek figyelembe; azoknak 
fedezetéről tehát 1915 végéig, amikor a segélyek újból inegállapitandók, az 
egyházkerületi pénzügyi bizottságnak kellene gondoskodnia. A pénzügyi bizott
ság nézete szerint ez úgy volna lehetséges, hogy az ez idő szerint befolyó 
közalapsegélynek azon részéből, amely eddig egyházközségek segélyezésére 
fordittatott, erre a czélra szolgáló alapot kellene létesíteni.

A számvevő jelentése szerint ugyanis az egyetemes egyház 1911. évi 
rendes közgyűlése a jegyzőkönyv 72. pontjának 19. tétele alatt az egyetemes 
közalapból egyházkerületünknek 9700 K-t szavazott meg vallásoktatók, szegény 
egyházak és missziók segélyezésére Ezen összegből az 1910. évi egyház
kerületi jegyzőkönyv 97. pontjának értelmében 8000 K fordittatik az egyház
megyék hitoktatói átalányára, ugyancsak ezen jövedelmi forrásból szavazott

4*



meg az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 168. pontjában 
foglalt határozattal Gyóró részére 200 K rendkívüli segélyt. A még fennmaradó 
1500 K annál inkább volna a rendkívüli hitoktatói czélra fordítható, mivel 
dunántúli szegény egyházközségeink a Baldácsy- és a Solymossy-alapitvány- 
ból rendkívüli segély czimén 6000 K-ban, az egyet, adóalapból pedig rendes 
és rendkívüli segély czimén 128.421 K-ban részesülnek. Ugyanazért a pénz
ügyi bizottság 1912. évi február 6-iki ülésében arra utasította a számvevőt, 
hogy az újonnan felmerülő hitoktatói szükségletek fedezésére fordítandó tartalék- 
alap létesítése dolgában határozati javaslatot dolgozzon ki. A számvevő a 
javaslatot bemutatván, a bizottság azt az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslat alapján kimondja, 
hogy az egyetemes közalapból nyert segély fennmaradó részét az 
1912— 1915. években olyan alap létesítésére fordítja, amely tisztán 
a hitoktatói átalányok 5 évre szóló megállapítása óta felmerült uj 
hitoktatói szükségleteknek fedezésére használható.

Az egyházi testületek felhivatnak, hogy az ilyen uj hitoktatási 
szükségletekről szóló, részletesen kifejtett és kellően megokolt kér
vényeiket az illetékes egyházmegyei számvevőszékhez terjesszék be. 
A számvevőszékek a kérvényeket úgy általános szempontból, mint 
különösen a szükségleti összegre nézve, gondosan felülvizsgálják 
és véleményes jelentésükkel együtt mindenkor május hó 1-ig be
küldik az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak, amely azután az 
alap erejéhez mért segélyezési javaslatokat terjeszt az egyházkerületi 
közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés kijelenti, hogy a segély engedé
lyezése előtt rendszeresített hitoktatás czéljaira a már elmúlt tan
évre segélyt nem nyújthat, hanem ez mindig csak az egyházkerü
leti közgyűlést követő tanévre szól.

Ezen rendkívüli hitoktatói segélyek is mindenkor az illetékes 
egyházmegye utján folyósittatnak.

1 0 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 77. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy az 1911. évi egyetemes egyházi közgyűlés a jegyzőkönyv 71_. pontjának 
a) alpontjában foglalt határozattal közigazgatási államsegély czimén újabb
15.000 K-át utalványozott egyházkerületünknek; egyúttal javaslatot terjeszt elő 
e segélynek felosztására nézve. Szükségesnek tartja a múlt évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 141. pontja értelmében a jövő évben kezdődő zsinat költségeinek 
fedezéséről való gondoskodást, nemkülönben a rohamosan emelkedő útiköltsé
gekre való tekintettel az egyházkerületi közigazgatási pénztárnak nagyobb- 
mérvü segélyezését és az egyházmegyék számára megállapított közigazgatási 
átalányoknak felemelését.

A bizottság a számvevői előterjesztés tárgyalása után határozati javas
latban állapodott meg, amelyet elfogadás végett az egyházkeriileti közgyűlés 
elé terjeszt.



Az egyházkerületi közgyűlés a bejelentett javaslat alapján ki
mondja, hogy a 15.000 korona újabb közigazgatási államsegélyből 
5000 koronát a zsinati alapra fordít, 4000 koronát az egyház
kerületi közigazgatási pénztárba utal át, ,6000 koronát pedig az 
egyházmegyék számára az 1909. évi márczius 17-én tartott rend- 
Tdvüli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 10. pontja 4. al
pontjában megállapított közigazgatási átalány emelésére rendel oly 
módon, hogy minden egyházmegye javára az esperesi tiszteletdij 
tételei egyenkint 200 koronával, összesen 2000 koronával, az 
esperesi utiátalány tételei egyenkint 100 koronával, összesen 1000 
koronával, a szükségletek tételei pedig egyenkint 300 koronával, 
összesen 3000 koronával emeltetnek.

1 0 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 78. pontja szerint a soproni alsó 
egyházmegyei számvevőszék azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi 
pénzügyi bizottsághoz, hogy a felemelt közigazgatási államsegélyt méltányo
sabban ossza fel. Kívánja nevezetesen, hogy a soproni alsó egyházmegyének 
az esperesi tiszteletdijon, irodai és utiátalányon felül egyéb szükségletekre az 
eddigi 600 korona helyett 1459 korona utalványoztassék ; hogy az esperesi 
tiszteletdij minden egyházmegyében egyenlő legyen, vagy ha már a méltóság 
tekintetében különbség tétetnék, csak két fokozat állapíttassák meg ; hogy 
továbbá az esperesi irodai és utiátalány is mindenütt egyenlő legyen vagy 
legfeljebb két fokozatú ; hogy továbbá az összes esperesi utazási költségek, 
tehát az egyházkerületi gyűléseken való részvétel költségei is a felemelt uti- 
átalányból fedezendők ; hogy végül az egyházkerület a gyülekezeteket az 
egyházmegyei és egyházkerületi költségekhez való hozzájárulás alól felmentse.

A pénzügyi bizottság a kérelem lényegét azzal teljesítette, hogy az uj 
közigazgatási államsegélyből minden egyházmegye átalányösszegét egyenlően 
600 koronával emelte ; az egyházközségeknek a hozzájárulás alól való fel
mentését az 1909. évi rendkívüli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve
10. pontjának 1. alpontjában említett okokból most sem javasolhatja; az 
esperesi tiszteletdijak, irodai és utiátalányok egyenlővé tételét igazságtalannak 
véli, de egyúttal sajnálkozását fejezi ki a kérelemben ismételten kifejezett 
azon felfogás felett, mintha a tiszteletdijakban mutatkozó különbség egyes 
esperesi állások méltóságának, tiszteletének lefokozását jelentené ; az az óhaj 
végül, hogy az esperes összes utazási költségei az esperesi utiátalányból 
fedeztessenek, az egyházmegyei alkotmány 71. §-ának helyesen értelmezett 
óvó szándékával ellenkezik és azért az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 
214. pontjában foglalt határozattal elvettetett. A felemelt utiátalányra való 
tekintettel azonban a bizottság helyén valónak tartja, hogy abból fedeztesse
nek az espereseknek az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűléseken való 
részvételéből származó költségek is.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság határozatát 
helyeslőleg tudomásul veszi, egyúttal kimondja, hogy az 1909. évi
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rendkívüli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 10. pontja 3. al
pontjának 2. bekezdésében foglalt határozatot az esperesre nézve 
hatályon kívül helyezvén, az 1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 
214. pontjában foglalt határozatot megtoldja azzal, hogy az esperesi 
utiátalány az esperesi egyházlátogatási költségeken kívül az espe
resnek az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűléseken való 
megjelenése költségeire is szolgál.

1 0 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 79. pontja alapján Weisz Kornél egyház
kerületi pénztáros azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy fizetését rendezve, számára a VIII. fizetési osztályt megnyitni és az ezzel 
járó javadalmat 1912. évi január hó 1-től kezdődőleg folyósítani kegyeskedjék. 
Kérelme támogatására hivatkozik arra, hogy 15 év előtt történt megválasztása 
óta a pénztári, könyvelési, levelezési és egyéb, az állammal való elszámolási 
viszonyból folyó tennivalók rendkívüli módon szaporodtak ; hogy megválasz
tásakor a IX. fizetési osztályba soroztatott, melyből az ugyanott kezdődő 
tanárok már 12 év múlva automatice lépnek elő a Vili. osztályba; hogy 
továbbá a megélhetési viszonyok folyton tartó drágulása mellett nemcsak 
nejének 10 évi súlyos betegsége, hanem keresetképtelen nővérének eltartása 
is nyomasztó gondot mért rá.

A pénzügyi bizottság a kérvényben felhozott okok mérlegelése után és 
tekintettel az egyházkerületi pénztárosnak fontos és felelősségteljes munka
körében mindenkor tanúsított megbízhatóságára, hűségére, szorgalmára és 
szakavatottságára, valamint különösen arra, hogy a közigazgatási pénztár a 
kérelem teljesítésével járó költségtöbbletre fedezetet nyújt, a kérvényt pártoló- 
lag terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi pénztáros javára 
a VIII. fizetési osztályt megnyitja és annak alsó fokozatával járó 
javadalmat: 3600 korona törzsfizetést és 1040 korona lakáspénzt 
megszavazza és ezt az 1912. évi január hó 1-től számítva ki
utalványozza.

H O . Ugyanazon jegyzőkönyv 80. pontja szerint Noszkó István rákos
keresztúri lelkész azzal az ajánlattal fordul az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy egy csupán evangélikus sajtóirodának a vezetését 1913 január 1-től 
fogva elvállalja, ha őt úgy a kerületek egyenkint, mint az egyetemes egyház 
évi 250 koronával törekvésében támogatni hajlandók.

Az egyházkerületi közgyűlés egy evangélikus sajtóiroda fenn
tartását szükségesnek Ítélvén, a maga részéről hajlandó ezt 250 
koronával támogatni, de végleges határozatát fenntartja arra az 
időre, amikor az egyetemes pénzügyi bizottságnak az 1911. évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 160. pontja értelmében tett 
intézkedéseiről és a testvérkerületek ez ügyre vonatkozó nyilatko
zatairól hivatalosan tudomást szerzett.
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111. Ugyanazon jegyzőkönyv 81. pontja szerint Algőver Andor buda
pesti vallástanár mint az „Ifjú évek“ szerkesztője azzal a kérelemmel fordul 
az evangélikus egyházkerületekhez, hogy őt ifjúsági lapjának kiadásában 
anyagilag támogassák.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet azzal terjeszti az 
egyetemes közgyűlés elé, hogy egy középiskolai tanulók számára 
szerkesztett ifjúsági lapnak kiadását és minél szélesebb körben 
való terjesztését rendkívül fontos egyházi érdeknek tartja és hogy 
a maga részéről hajlandó a nevelő czélnak valóban megfelelő ily 
lapot erejéhez mérten anyagilag is támogatni, 

l l i j .  Ugyanazon jegyzőkönyv 82. pontja szerint az 1911. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 103. pontjában foglalt határozattal utasította 
a számvevőt, kérje fel Bendl Alfréd mérnök urat, hogy a rendelkezésére 
bocsátott adatok alapján a reformáczió jubileumi évére felállítandó egyház
kerületi házról általános költségvetést készíteni szíveskedjék. A számvevő 
jelenti, hogy a mérnök úrral tárgyalt, de a mérnök súlyos betegsége, majd 
gyors halála miatt a költségvetés el nem készülhetett.

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy a 
tervbe vett egyházkerületi háznak legnagyobb részét a theológiai 
akadémia foglalná el, most, amikor az illetékes tényezők a theo
lógiai akadémiák egyesítésének és az egyetemi theológiai fakultás
nak kérdéseit tárgyalás alá vették, nem kíván még ez ügyben 
dönteni, hanem azt egyelőre függőben tartja.

1 1 3 - Ugyanazon jegyzőkönyv 83. pontja szerint Tompos Gábor, a 
theológiai akadémiánál és egyházkerületi pénztárnál alkalmazott szolga, tekin
tettel arra, hogy fizetéséből 1 korona 80 fillér esik egy napra és ebből 
háromtagú családját eltartani nem tudja, tekintettel továbbá arra, hogy két 
szolgatársa közül az egyiknek két szobás lakása, a másiknak 320 korona 
lakásbére, mig neki csak egy szobája van, a főiskolai nagybizottsághoz 
intézett kérvényében fizetésének emelését, illetőleg lakbér-illetményének két 
szolgatársáéval egyenlővé tételét kéri.

A főiskolai nagybizottság 1912 junius 20-iki ülése a kérvényt azzal 
teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy folyamodónak fize
tését mint theológiai akadémiai szolgáét teljesen megfelelőnek tartja, de mivel 
az egyházkerületi pénztár Tompos Gábor szolgálatait sokkal nagyobb mérték
ben veszi igénybe, fizetésének emelése is csak a pénztár részéről indokolt.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a főiskolai nagybizottság és a 
folyamodó által felhozott okokat méltányolván, a kérvényt pártolólag terjeszti 
az egyházkerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés Tompos Gábor egyházkerületi 
pénztári szolgának e minőségben eddig nyert 350 korona fizetését 
1912 január 1-től számított joghatállyal az egyházkerületi közigaz
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gatási pénztár terhére évi 100 koronával, vagyis 450 koronára 
emeli, lakáspénzpótlékul pedig évi 100 koronát szavaz meg neki.

11-X. Ugyanazon jegyzőkönyv 84. pontja szerint Horváth Dezső veszprémi 
lelkész azt a kérelmet intézi az egyházkerületi közgyűléshez, hogy az 1911. évre 
200 K, az 1912. évre pedig 150 K hitoktatói dij részére bármely forrásból fe
deztessék. Hasonló cziníen kért Dabrony jövőre nézve a hitoktatói díjon kívül 
768 korona fuvardijat, a pápai egyházközség pedig a püspöki titkár javára 
200 koronát. Az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak 1912. évi február 6-án 
tartott ülése úgy ezen, mint a többi hitoktatói dij kérvényeket végleges elin
tézés czéljából áttette az illetékes egyházmegyei számvevőszékhez. A veszprémi 
esperesi hivatal most a hozzá áttett s az egyházmegyei számvevőszék elnöké
nek jelentése szerint teljesíthetetlen kérvényeket azzal küldötte vissza, hogy a 
veszprémi egyházmegyének a rendelkezésére bocsátott 800 korona hitoktatói 
díjátalány helyett legalább is 1200 korona, sőt a dabronyi lelkész fuvardiján 
kívül 1500 kellene s ezért kéri az átalánynak felemelését.

Az egyházkerületi közgyűlés sajnálja, hogy mindaddig, mig 
az egyetemes egyház a közalapsegélyből nagyobb összeget nem 
bocsát rendelkezésére, az egyházmegyéknek hitoktatói átalányait 
sem emelheti.

l ir > . Ugyanazon jegyzőkönyv 85. pontja szerint Kakas József dabronyi 
lelkész arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy őt a csöglei, adorján- 
házai, egeraljai és nyárádi, összesen 37 evangélikus tanuló hitoktatása czéljából 
fuvardíj czimen 768 K, hitoktatói dij czimen pedig egy órát 4 K-val számítva 
512 K, összesen 1280 K évi segélyben részesítse.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet nem teljesítheti, mert 
ily óradij-egységgel számított költségekre sem ez idő szerint, sem 
a közel jövőben fedezetet nem talál. Tekintettel azonban a szórvány
ban élő evangélikus híveink lelki gondozásának fontosságára, a 
kérelmet a hozzácsatolt tervjavaslattal együtt azzal a megbízatással 
adja ki a veszprémi egyházmegyei számvevőszéknek, hogy a való
ságos szükségletre és egyházkerületünk anyagi erejére egyaránt 
figyelemmel lévő véleményes javaslatát 1913. évi május hó 1-ig 
terjessze be az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

1 K i .  Ugyanazon jegyzőkönyv 86. pontja szerint Adorján Ferencz duna- 
földvári lelkész azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy a ráczalmási iskolánál az 1908—9. tanév óta négy éven át végzett 
hitoktatás költségeiből fennmaradt 654 K-t a báró Baldácsy-alapitványból 
fedezze.

Az egyházker. közgyűlésnek folyamodó kérvényét az 1910/11. 
tanév elé eső igényéről az 1911. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 
97. pontja értelmében annál inkább kell végleges elintézés czéljá
ból a tolna-baranyai egyházmegyei számvevőszékhez áttennie, mivel 
a Baldácsy-alapitvány jövedelme hitoktatói dijakra nem fordítható,
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az e czélra rendelt egyetemes közalap-segélyt pedig az egyház
kerületi közgyűlés úgyis az egyházmegyék rendelkezésére bocsátotta.

1 1 7 . Ugyanazon jegyzőkönyv 88. pontja szerint az 1911. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 181. pontjában foglalt határozattal kimon
dotta, hogy a Börcs egyházközség áldozatkész hivei által felajánlott tanitó- 
fizetést egy évre 1000 koronára fogia kiegészíteni és utasította a pénzügyi 
bizottságot, hogy a fedezetre forrást keressen. A pénzügyi bizottság 1911. évi 
október hó 28-án tartott ülésében a missziói alapból 1911 — 12. tanévre 
600 koronát szavazott meg, amelyet azonban a fiókegyházközség nem vett 
igénybe. Ez évi május 27-én kelt beadványa szerint a segély folyósítását 
azért nem kívánta, mivel a börcsi missziói állás szervezését a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium csak ez évi április havában hagyta jóvá. A fiók
egyházközség ennek alapján azt a kérelmet intézi a pénzügyi bizottsághoz, 
hogy a segélyt az 1912/13. tanévre is folyósítsa.

Az egyházkerületi közgyűlés a börcsi fiókegyházközség javára 
az egyházkerületi missziói alap terhére missziói tanítói fizetés- 
kiegészitési segély czimén az 1912/13. tanévre 600 koronát szavaz 
meg és utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy ezen összeget a 
fiókegyházközség által nyilvánítandó módon és időben folyósítsa.

1 1 8 . Ugyanazon jegyzőkönyv 89. pontja szerint az 1911. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 184. pontjában foglalt határozattal javaslat- 
tétel végett az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz tette át a felsőcsalogányi 
missziói körnek egy segédlelkészi állás szervezésére vonatkozó folyamodását. 
A pénzügyi bizottság 1911 október 28-án tartott üléséből felkérte a szervezés 
ügyével megbízott vasi középegyházmegyei esperest arról szóló jelentéstételre, 
hogy mekkora volna az egyházkerület részéről nyújtandó segély. Az esperes 
ur beterjesztette a felsőcsalogányi missziói körbe tartózó hívek 1911 deczember 
20-iki közgyűlésének nyilatkozatát és 1912 február 5-ről kelt saját jelentését. 
Ezek szerint a missziói kör felajánl a missziói segédlelkész részére lakásul 
1 szobát és 100 korona készpénzfizetést. Feltéve, hogy a segédlelkész részére 
a segédlelkészi kongruából 900 korona fojyósittatnék, ezenfelül még legalább 
500 -600  koronára volna szükség más forrásból, mert az egyházmegyei 
számvevőszék által eddig megszavazott hitoktatói dijak összege fuvarköltségre 
sem elegendő.

A pénzügyi bizottság a felsőcsalogányi hitoktató-segédlelkészi állás vég
leges szervezését azért nem javasolhatja, mivel a segédlelkészi kongruából 
várt segély megadása esetén is sem a fuvarköltségeket nem látja biztosítva, 
sem a szükséges 600 korona egyházkerületi segélyhez két évnél hosszabb 
időre elégséges fedezetet ez idő szerint nem tud. Ugyanazért azt a javaslatot 
terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy az állást csak ideiglenesen két 
évre szervezze és töltse be és e czélból az 1912/13. és 1913/14. iskolaévekre 
az egyházkerületi missziói alapból 600—600 koronát szavazzon meg.
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Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 

értelmében határoz.
H O . Ugyanazon jegyzőkönyv 90. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy főtiszt, és mélt. püspök ur ez évi julius hó 1-én 3484. szám alatt 
kelt leiratával kapcsolatban megküldötte a református egyház egyetemes kon- 
ventje által oly végből kibocsátott kérdőíveket, hogy az 1848: XX. t.-cz. 
végrehajtása ügyében az államkormánynyal folyó tárgyalások czéljaira az 
egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek szükségletei összeirassanak. 
A számvevő az iveket tanulmányozta és azokat csekély módosításokkal evan
gélikus egyházunkra nézve is használhatóknak találta, de — egész egyházun
kat érdeklő ügyről lévén szó — ez idő szerint feleslegesnek tartja a részletek 
árgyalását. Mivel az 1903. év óta, amikor a református testvéregyházzal 
együtt terjesztettük be egyházunk adócsökkentési, nyugdij-intézeti, közigazga
tási, lelkészfizetési, vallástanitási, kulturintézeti és egyéb szükségleteinek ki
mutatását, ezek nagy mértékben emelkedtek, sőt mivel az azon évben meg
állapított összegek még az akkori tényleges szükségleteken is alul maradtak : 
kétségen kivül áll, hogy a valóságos szükségletnek megfelelő összeírás nálunk 
is elkerülhetetlen. És mivel a református egyház a kezdő lépéseket már meg
tette, nehogy az együttes eljárás késedelmet szenvedjen, czélszerü volna, 
hogy egyetemes közgyűlésünk már ez évben az összeírást elrendelje és 
az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházközségek, egyházmegyék, 
egyházkerületek és egyházegyetem egyházi, iskolai, közművelődési 
és emberbaráti intézeti szükségleteinek összeírását az 1848: XX. 
t.-cz. végrehajtásáról a kormánynyal folyó tárgyalások érdekében 
szükségesnek tartja. Ugyanazért felkéri az egyetemes közgyűlést, 
hogy az összeírást még ez évben elrendelje, annak végrehajtására 
vagy az egyetemes adóalap-bizottságot vagy külön bizottságot 
küldjön ki. E bizottság állapítsa meg a református testvéregyház 
intézkedéseire való figyelemmel a kibocsátandó kérdőíveket és 
ezeket az 1913. év elején küldje szét kitöltés végett, úgy hogy az 
egyházmegyék és egyházkerületek szerint való összesítés, valamint 
az egyetemes egyház végösszesitése az 1913. évi egyetemes köz
gyűlés idejére már meg lehessen.

Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal kimondja, hogy a dolog 
sürgősségére való tekintetből haladéktalanul felkéri a többi három 
testvérkerületet az ezen határozathoz való hozzájárulásra és az 
egyetemes közgyűlés elé való terjesztésére.

Í S O .  Ugyanazon jegyzőkönyv 91. pontja szerint az 1911. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 187. pontjában véleményes javaslattétel 
czéljából az egyházkerületi pénzügyi bizottságnak adta ki a vasi közép 
egyházmegyei tanítóegyesület azon kérelmét, hogy az állami és egyházi tanítók 
fizetésének és nyugdijának egyenlővé tétele végett az egyházkerület minden
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tanító fizetését 35 évi szolgálat után 400 koronával emelje, finely összeg az 
állami nyugdíjazásnál is beszámíttatván, a gyámolda megszüntetése által oko
zott veszteség is kárpótoltatnék.

A pénzügyi bizottság a kérelem méltányosságának elismerése mellett 
sajnálattal bejelenti, hogy a kérelem teljesítéséhez szükséges összegre az 
egyházkerületnek nincsen fedezete. Ugyanazért az egyházkerület a kérelmet 
az egyetemes egyházhoz terjesztette fel, amely azt az 1911. évi jegyzőkönyv
109. pontja szerint a mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottsághoz tette át.

Tudomásul szolgál.
1 Ö 1 . Ugyanazon jegyzőkönyv 92. pontja szerint az egyetemes tanügyi 

bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház 1911. évi közgyűlésének a jegyző
könyv 94 pontjában foglalt határozata értelmében a tanügyi rovatos iveket 
600 példányban kinyomatja, egyúttal kéri az egyházkerületet, hogy a rendel
kezésére bocsátott 150 iv árául 57 K 50 f-t fizessen be az egyetemes pénztárba.

Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egyházkerületi pénztá
rost, hogy a 150 példány tanügyi rovatos iv árául az egyházkerü
leti közigazgatási pénztár terhére 57 K 50 f-t fizessen be az egye
temes egyház pénztárába.

1Ö Ö - Ugyanazon jegyzőkönyv 94. pontja szerint Bognár Károly tanitó- 
képző-intézeti segédtanár és gyakorló-iskolai vezető a főiskolai kisbizottsághoz 
intézett folyamodásában arra hivatkozva, hogy az egyházkerület által rend
szeresített összes állások után járó 5% -os évi nyugdij-intézeti járulékot a 
fenntartó viseli, mig a tanítói nyugdíj-intézetbe az ő állása után fizetendő 
évi járulékból a fenntartó csak 3%-ot, ő maga pedig 2%-ot visel, ezen 
2%-nak is a fenntartó terhére való elvállalását kéri. A főiskolai kisbizottság
1912. évi április 20-án tartott ülése jegyzőkönyvének 5. pontja kapcsán a 
méltányos kérést pártolólag terjeszti az egyházkerületi pénzügyi bizottság elé.

A pénzügyi bizottság a kérelmet a maga részéről is méltányosnak és 
teljesitcndőnek véleményezi.

Az egyházkerületi közgyűlés Bognár Károly gyakorló-iskolai 
vezetőt az országos tanítói nyugdij-intézeti 2%-os évi járulék 
fizetése alól az 1912. évi január hó 1-től számítva felmenti és 
utasítja az egyházkerületi számvevőt, hogy ezen járulékot ugyan
azon időtől kezdve a tanítóképző-intézet költségvetésébe beállítsa.

1 Ö 3 . Ugyanazon jegyzőkönyv 95. pontja szerint a főiskolai kisbizott
ság tekintettel arra, hogy újabb időben az illetékes tényezők az iskolai 
kirándulások szükségességét és nevelő hatását mindjobban hangsúlyozzák, 
továbbá, hogy gyakran merül fel alkalom, mely a tanári karnak szinte el
kerülhetetlen kötelességévé teszi a képviseltetését, az ilyen hivatalos utazások, 
illetve kiküldetések költségeire vonatkozólag elfogadta és pártolólag terjesz
tette a főiskolai nagybizottság elé a lyceumi tanári kar következő javaslatát :

a) Ha hivatalos kiküldetés esetén valamely tanár az intézetet képviseli,



6 0
vagy pedig mftit vezető-tanár kirándulások, tornaversenyek alkalmával az 
ifjúságot kiséri, költségeit az intézet pénztárából az igazgató utalványozhatja.

b) Az intézetet hivatalosan képviselő tanároknak az egyházkerület által 
megállapított rendes napidij jár.

c) Az ifjúságot kirándulások, tornaversenyek esetén kisérő tanár az 
egy-egy tanulóra eső tényleges költségen felül három korona napidijat kap.

d) A napidijon felül a hivatalos kiküldetésben levő vagy vezető, illetve 
kisérő tanár, a ténylegesen kiadott útiköltséget (t. i. vasúti és fuvardijat) 
kapja meg.

A főiskolai nagybizottság 1912 junius 5-én tartott ülése ezen a kis- 
bizottság által a tanítóképző-intézetre is kiterjesztett javaslatot egész terjedel
mében elfogadta és az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz teszi át azzal, 
hogy költségvetéseibe egy ezen költségekre vonatkozó tételnek felvételéről 
már ez évben gondoskodjék.

A pénzügyi bizottság véleménye szerint a javaslatnak a lyceumra nézve 
nincsen semmi pénzügyi akadálya, ellenben a tanitóképző-intézeti pénztárnak 
helyzete minden, nem feltétlenül szükséges tehertételnek mellőzését parancsolja.

Az egyházkerületi közgyűlés a lyceumi tanárok tanártestületi 
határozattal való hivatalos kiküldetéseinek, illetőleg utazásainak 
költségeire vonatkozólag bemutatott javaslatot elfogadja és utasítja 
a számvevőt, hogy a lyceumnak már ez évi költségvetésében az 
utazás és rendkívüli kiadás tételét az államsegély-szerződés által 
megállapított 200 korona helyett 600 korona összegben állítsa be; 
ellenben ilyetén határozatnak a tanítóképző-intézetre való kiter
jesztését azon időre halasztja, amikor ezen intézetnek pénzügyi 
helyzete lényegesen javult.

m - á .  Ugyanazon jegyzőkönyv 96. pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság 1912 junius 20-iki ülése a jegyzőkönyv 21. pontjában hozott hatá
rozattal indokoltnak találja, hogy a tanítóképző-intézet III. és IV. osztályában 
a vallástanitás már a képesítő vizsgálati nehézség elhárítása czéljából is 
kiilönválasztassék és 1912 szeptember 1-től fogva a vallástan a III. osztály
ban a vallástanitás módszertanával együtt heti 3 órában s a IV. osztályban 
heti 2 órában külön tanittassék ; de mivel az igy támadt egy óra többlet évi 
100 korona állandó többkiadást igényel, a fedezet megállapítása végett átteszi 
e kérdést az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

Az egyházkerületi közgyűlés a tanitóképző-intézeti vallás- 
tanitásra vonatkozó javaslatot elfogadja és az óratöbblettel járó 
100 korona óradijat az intézeti pénztár terhére megszavazza.

Ugyanazon jegyzőkönyv 97. pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság 1912 junius hó 20-iki ülése a jegyzőkönyv 21. e) pontjában hozott 
határozattal a tanitóképző-intézeti igazgató jelentésének a testgyakorlati és 
slöjdtanitási óra-szaporulatokra vonatkozó részét, mivel az intézet költség- 
vetésének uj állandó megterhelését vonja maga után, azzal teszi át a pénz
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ügyi bizottsághoz, hogy e kérdést esetleg a közoktatásügyi minisztérium által 
adott 800 korona építési, illetőleg beruházási segély számításba vételével 
lehetne megoldani.

A pénzügyi bizottság az intézet anyagi helyzetére való tekintettel a 
javasolt óraszaporitást annál kevésbbé pártolhatja, mivel a különben is más- 
rendeltetésü államsegély még nincsen állandósítva.

Az egyházkerületi közgyűlés a javasolt óraszaporitással járó 
költségeket ez idő szerint fedezet hiánya miatt nem szavazza meg.

1 *^ 6 . Ugyanazon jegyzőkönyv 98. pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság 1912 julius 5-én tartott ülése a jegyzőkönyv 6. pontjában foglalt 
határozattal azt a javaslatot terjeszti az egyházkerületi pénzügyi bizottság elé, 
hogy a kőszegi felsőbb leányiskolái növendékek körében oly nagy kedvelt- 
ségnek örvendő slöjdmunkának, illetve vésőfaragásnak további sikeres folyta
tása érdekében az oktatónő számára e munkáért már megszavazott 50 korona 
tiszteletdijat 150 koronával 200 koronára kiegészítse.

Az egyházkerületi közgyűlés Petrik Vilma nevelőnő részére a 
slöjdmunkának és vésőfaragásnak sikeres tanításáért meleg elisme
rése mellett az 1911/12. és 1912/13. tanévekre évi 200 korona 
tiszteletdijat szavaz meg.

1 Ö 7 . Ugyanazon jegyzőkönyv 99. pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság 1912 junius 20-iki ülése a jegyzőkönyv 31. pontjában foglalt hatá
rozattal elfogadta a kőszegi helyi bizottságnak azon javaslatát, hogy Wágner 
Rudolfin kézimunkatanitónőt, aki mint ilyen nagy szakértelemmel, buzgalom
mal és kiváló eredménynyel működik, az intézeti köztartásban való ellátás he
lyett fizetésemelésben részesítse.

Az egyházkerületi közgyűlés Wágner Rudolfin tanítónő azon 
kérelmét, hogy neki az intézet köztartásában való ellátás az 
1912/13. tanévre is engedélyeztessék, nem teljesiti. Ellenben azon 
kérelme alapján, melyet folyamodó az 1910. évi egyházkerületi 
közgyűléshez intézett, buzgó munkásságára való tekintettel, évi 
fizetését az 1912 szeptember hó 1-től számítandó joghatállyal 
1000 koronában állapítja meg.

1 2 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 100. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy Papp József tanitóképző-intézeti igazgató az 1911 julius 6-án Sopronban 
összejött volt növendékek alapítványának tőkéjeként 50 koronát fizetett be az 
egyházkerületi pénztárba; egyúttal bemutatja az igazgatói átirat alapján készí
tett következő alapitó-levél tervezetet.

Alapitó-levél.
A soproni evangélikus tanítóképző-intézetnek az 1881. évben képesítőt 

tett növendékei 1911. évi julius hó 6-án Sopronban történt harminczéves 
találkozójuk alkalmával azt határozták, hogy összejövetelük emlékére köz
adakozás utján „A soproni evangélikus tanítóképző-intézet volt növendékei-
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nek találkozói alapítványa“ czimén az intézeti tanári kar felügyelete alatt álló 
ösztöndij-alapitványt létesítenek abban a reményben, hogy ennek alaptőkéjét 
az időnként találkozóra összejövő tanulótársak önkéntes adományaikkal szintén 
gyarapítják, és azzal a rendeltetéssel, hogy amikor az alapítványi tőke 500 ko
ronára felszaporodik, attól kezdve az évi kamat egy-egy jó magáviseletü 
tanitófiu-növendék ösztöndíjára fordítandó.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a soproni tanítóképző-intézet 
tulajdonosa és fenntartója, ezt az alapítványt az 1912. évi augusztus hó 28-án 
és következő napján Győrött tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
128. pontjában foglalt határozattal köszönettel elfogadta és az egyházkerületi 
pénztárba befizetett alaptőkéből, amely 1911 deczember 31-ig 55 korona 
60 fillérre szaporodott, valamint az ezentúl e czélra befolyó adományokból 
a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház 
alapítványi szabályrendelete értelmében a következő alapítványt létesíti :

I.
Az alapítvány czime: „A soproni evangélikus tanítóképző-intézet volt 

növendékeinek találkozói alapítványa“ .

II.
Az alapítvány tőkéje a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus 

keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a 
értelmében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban, állandóan pedig árva- 
szerű biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek 
nyilvánított értékpapírokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingat
lanok vásárlására fordittatik.

III.
Az alapítvány jövedelme mindaddig, mig a tőke saját kamataiból és 

önkéntes adományokból 500, azaz ötszáz koronára nem szaporodik, a tőkéhez 
csatoltatik. Azon polgári évet követő tanévtől fogva, amelynek végén az ala
pítványi tőke 500 koronára emelkedett, az alapítvány jövedelme egy a soproni 
evangélikus tanítóképző-intézetbe járó jómagaviseletü tanitófiu növendéknek 
mint ösztöndij kiadandó.

IV.
Annak megállapítása, hogy a folyamodónak meg vannak-e az ösztöndij 

elnyeréséhez szükséges feltételek, valamint az ösztöndij utalványozása a 
soproni ev. tanítóképző-intézet tanári karának hatáskörébe tartozik.

V.
Azon esetben, ha az ösztöndíjért senki sem folyamodnék, vagy a meg

jelölt feltételek hiányában az ösztöndíjat nem lehetne kiadni, az alapítvány 
jövedelme a tökéhez csatoltatik és annak gyarapítására fordittatik.
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VI.
Az alapítvány a fentidézett alkotmány 233. §-a értelmében a dunántúli 

ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület tulajdona marad és jövedelme 
kizárólag ágostai hitvallású evangélikus iskolai czélra fordítandó az esetben 
is, ha a soproni evangélikus tanítóképző-intézet valamikor a magyarországi 
ágostai hitvallású evangélikus egyház kötelékén kívül álló tényező rendelke
zése alá kerülne.

VII.
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület kötelezi magát 

az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének 
az alapitó akaratával megegyező felhasználására ; egyúttal kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VIII.
Az alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben a fentidézett alkotmány

119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből, a püspökből álló egyház
kerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

Az egyházkerületi közgyűlés a tanítóképző-intézet növendékei
nek ezen alapítványát köszönettel elfogadja, az egyházkerületi pénz
ügyi bizottság által bemutatott alapitó-levelet jóváhagyja és utasítja 
a számvevőt, hogy azt négy eredeti példányban kiállítsa és aláírás 
és további eljárás végett az egyházkerületi elnökséghez felterjessze.

l í^ O . Ugyanazon jegyzőkönyv 101. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy a méltóságos és főtisztelendő püspök ur a „Zathureczky Kálmán-féle 
alapítvány“ alapitó-levelének tervezetét, amelyet az 1903. évi egyházkerületi 
közgyűlés a jegyzőkönyv 64. pontjában foglalt határozattal elfogadott, az ezen 
jegyzőkönyvi pontban megkívánt kiegészítés végett megküldötte. A számvevő 
az alapitó-levelet kiegészítette, az elfogadási záradékkal ellátta és ezen, a szük
séges aláírások kivételével teljes alakban a következő szöveggel mutatta be :

Alapitó-levél.
Kis-Czellben, illetőleg Kis-Czell és Nemesdömölk egyesítése folytán Czell- 

dömölkön 1903. évi deczember 15-én elhalt Zathureczky Géza és ennek 1912 
junius 10-én elhalt özvegye sz. Györkös Erzsébet által Gaár Frigyes szombat- 
helyi kir. közjegyző előtt 1896. évi május hó 19-én alkotott, nevezett kir. 
közjegyző által 274/1896. ügyszám alatt felvett közös és kölcsönös végrende
let alapján a soproni ág. hitv. ev. főtanodának hagyományozott 10.000, azaz 
tízezer korona alapítványi tőke kezelése és kamatainak hovaforditása iránt 
a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület mint a hagyományos soproni ág. 
hitv. ev. főtanoda tulajdonosa és fenntartója a végrendelet értelmében tett 
intézkedések alapján a következő szabályokat állapítja meg irányadókul.



6 4
1. §. Az alapítvány neve „Zathureczky Kálmán-féle alapítvány", alapítva 

elhalt Zathureczky Kálmán édes atyja Zathureczky Géza és mostoha anyja 
Györkös Erzsébet házastársak által.

2. §. Az alapítvány tulajdonosa és kezelője : a soproni ág. hitv. ev. 
főiskolának főgimnáziuma.

3. §. Az alapítvány czélja : az alapítványi tőke kamataiból az egész 
tanulási idő alatt, tehát a gimnázium első osztályától kezdve az érettségi 
vizsga letételéig, sőt azon túl is, tanulmányai befejeztéig a soproni ev. fő
gimnázium egy tanulójának neveltetése.

4. §. A segélyezés módja : az alapítvány kamataiból való segélyezésre 
igényt tarthat egy a soproni ág. hitv. ev. főiskolának első gimnáziumi osz
tályát jó sikerrel végzett szegény, ág. hitv. ev. vallásu, testben és lélekben ép, 
kellemes külsejű figyermek, kit a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke, 
ezen kerület felügyelője és a soproni ev. főgimnázium igazgatójából álló hármas 
bizottság, mint a végrendelet által a jelen pontban foglalt feltételeknek meg
felelőt az alapítvány kamatainak élvezetére érdemesnek talál.

5. §. A kijelölt javadalmas tanuló az alapítvány kamatait az első évben, 
vagyis az első gimnáziumi osztályban a tanév végével egyszerre, a következő 
osztályban félévenkint és pedig a tanév kezdetekor és a tanév közepén kapja 
és élvezi az érettségi vizsga letétele után is, ha tanulmányait magasabb inté
zetekben folytatja. Utóbbi esetben köteles az alapítvány kamatait élvező minden 
félév végeztével az alapítvány élvezetének jogosultsága fölött őrködő fennebb 
nevezett háromtagú bizottságnak tanulmányai folytatását és a tanulmányokban 
tett előmenetelét indexszel, vagy felsőbb iskolai bizonyitványnyal igazolni, 
evégből igazolványát a dunántúli ág. hitv. ev. püspöknek beküldeni.

6. §. A gimnázium alsó négy osztályának elvégzéséig a kamatoknak csak 
fele adható ki a javadalmas tanuló javára, a másik fele tőkésítendő mindaddig, 
mig a javadalmas tanulmányait bevégzi és önálló lesz, amikor is a 4 évről tőké
sített kamatok egy összegben lesznek a javadalmasnak kiszolgáltatva, ha ez a jel
zett hármas bizottság előtt igazolja, hogy szorgalma, tanulása, jó magyar hazafi- 
sága és társadalmi műveltsége által a végrendelet intenczióinak megfelelt.

7. §. A IV-ik gimnáziumi osztály elvégzése után, az V. osztály meg
kezdésével jogot nyer javadalmas tanuló a 10.000 korona alapítványi tőke 
egész kamatainak élvezetére mindaddig, mig az adott feltételek értelmében 
arra igényt tarthat.

8. §. Megvonható a hármas bizottság által a javadalom élvezete azon 
javadalmastól, ki az érettségi vizsga letétele előtt tanulmányait félbenhagyja, 
vagy aki bármely osztály ismétlésére utasittatik, vagy aki erkölcstelen, rósz 
magaviselet által a javadalomra érdemtelenné válik.

9. §. Ha bármely okból a segély a javadalmastól elvonatik, ez esetben 
a segélytől megfosztott tanulóval ugyanazon osztályba járó, a körülirt kellé
keknek megfelelő tanulónak adassék a további alapítványi kamat segély
képen mindaddig, mig ez tanulmányait bevégzi s ugyanennek lesznek az első
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négy évi kamatok felerészéből alakult tőkésített kamatok is egy összegben 
kiadandók, amidőn a javadalmas életpályáján önállóvá lesz és magát szor
galma, tanulása, jó magyar hazafisága, társadalmi műveltsége által ezen tőké
sített kamatok elnyerésére érdemesnek igazolja.

10. §. A javadalmas tanuló tanulmányainak befejezésével a kamatok 
élvezete megszűnik s csakis az önállóság kezdetére fenntartott tőkésített kama
tokra lehet a javadalmasnak igénye, mig az alapítvány kamatainak felerésze 
már egy első osztályt végzett tanulónak lesz kiadandó, a másik fele a 4 
első év alatt tőkésítendő s az 5. évtől kezdve ismét a már jelzett eljárás 
ismétlendő.

11. §. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mely mint a soproni 
ág. hitv. ev. főiskola tulajdonosa és fenntartója, ezt az alapítványt az 1904. 
évi julius hó 20-án és 21-én Pápán tartott rendes közgyűlésén a jegyzőkönyv 
64. pontjában foglalt határozattal hálás kegyelettel elfogadta. Az alapítvány 
sértetlen fenntartásáért a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja 
azon időponttól kezdve, amikor a 10.000 kor. alapítvány a soproni ág. hitv. ev. 
főiskola részére kiszolgáltatva lesz. Az alapítványi tőkének átvételére a dunán
túli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke bizatik meg.

12. §. Az alapítvány tőkéje a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyház legfelsőbb jóváhagyásával ellátott Alkotmányának 231. §-a értelmében 
ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerü biztosí
tékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított 
közértékpapirokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásár
lására fordittatik.

13. §. A királyi főfelügyeleti jog gyakorlata tekintetében irányadók az 
ág. hitv. ev. egyháznak Őfelsége a király által szentesített zsinati törvények 
és azok végrehajtását szabályozó egyházhatósági törvényes intézkedések.

14. §. A jelen alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben a dunántúli 
ág. hitv. ev. egyházkerület pénzügyi bizottságának mindenkori elnöke fogja 
képviselni.

Kelt Pápán és Kemenessömjénben, 1912 szeptember 28.

Dr. Berzsenyi Jenő Gyurátz Ferencz
egyliázker. felügyelő. püspök.

Az egyházkerületi közgyűlés utgsitja az egyházkerületi szám
vevőt, hogy ezen alapitó-levelet négy eredeti példányban kiállítsa 
és felkéri a végrendeleti végrehajtó urat és a soproni főgimnázium 
igazgatóját, hogy az alapitó-levelet, az egyházkerületi elnökséget 
pedig, hogy a záradékot aláírni és hivatalos pecséttel ellátni szíves
kedjenek.

5
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1 3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 102. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy a soproni egyházközség az 1911. évi egyházkerületi közgyűlésnek a 
jegyzőkönyv 159. pontjában hozzá intézett s a „Laschober Teréz, Arthur és 
Marianna“ néven kezelt alapítványra vonatkozó kérésére még nem válaszolt.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az egyházkerületi elnök
séget, hogy a múlt évi jegyzőkönyv 159. pontja teljes szövegének 
megküldésével kérje fel a soproni egyházközséget ez ügyben való 
nyilatkozat-tételre.

1 3 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 103. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy ámbár az egyházkerületi háztartásról szóló szabályrendelet 13. §. d) 
pontja értelmében az egyházközségi és egyházmegyei alapítványok alapító
levelei vagy ezeknek másolatai nem az egyházkerületi számvevőséghez, hanem 
az egyházkerületi számvevőszékhez terjesztendők be, az alapítványi hatóságok 
most is, miután az ideiglenesen elvállalt rendezésről szóló jelentését a múlt 
évben beterjesztette, kevés kivétellel hozzá küldik az uj vagy hátralékos 
alapítványi okiratokat és nem ritkán oly felvilágosítást kívánnak, amelyet ő, 
miután az egyházkerület határozata értelmében az összes iratokat az egyház
kerületi számvevőszékhez áttette, meg nem adhat. Az ide-oda küldözgetés 
elkerülése végett s a gyorsabb elintézés érdekében czélszerünek tartaná, ha a 
közgyűlési jegyzőkönyv figyelmeztetné az illetékes tényezőket az idézett szabály
rendeleti pontra.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja az alapítványi hatóságok 
figyelmét arra, hogy úgy az egyházközségi, mint az egyházmegyei 
alapítványokra vonatkozó összes iratok közvetlenül az egyházkerü
leti számvevőszék egyházi elnökéhez terjesztendők be.

1 3 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 104. pontja szerint Ludig Emánuel bécsi 
evangélikus hitoktató-lelkész az 1911. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 155. 
pontjában foglalt határozatnak megfelelően beterjesztette a pénzügyi bizott
sághoz az alsóausztriai ev. esperességnek bizonyítványát. A pénzügyi bizottság 
ezen bizonyítványokból megállapította, hogy a bécsi evangélikus hitközségnél 
sem a folyamodónak magának, sem elhalálozása esetén özvegyének jogos 
nyugdij-igénye nincsen ; továbbá, hogy a folyamodó özvegyének, mivel annak 
idején a régi alapszabályok által előirt pótfizetést nem teljesítette, még akkor 
sem lehetne semmiféle gyámdij-jogosultsága, ha a régi vagy uj gyámoldai 
alapszabályok még érvényben volnának. A pénzügyi bizottság 1912 február 
6-án hozott ezen határozatára Ludig Emánuel most egy, az egyházkerületi 
közgyűléshez intézett újabb folyamodásban felelt, amelyben arra hivatkozik, 
hogy a pótfizetés neki elő nem íratott és annak kötelezettségéről neki tudomása 
nem volt, miért is kéri, hogy a pótfizetés neki kamatostól és késedelmi 
kamatokkal előirassék és ennek befizetése alapján az egyházkerület úgy neki, 
mint elhalálozása esetén nejének egyszerű kérvénynyel az államsegélyből vagy 
más forrásból legalább 420 korona évi nyugdij-féle segélyt biztosítson.
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A pénzügyi bizottság kénytelen újból a következő tényeket megállapítani :
Az egyházkerületi közgyűlés 1899-ben a jegyzőkönyv 211-ik pontjában 

kimondotta, hogy a „folyamodó lelkészi hivataláról 1899 január 26-án önként 
lemondván, mint ilyennek az alapszabályok értelmében nyugdíjra jogos igénye 
nincs“ . Ludig Emánuel a nála 23 évvel fiatalabb második feleségével 1906-ban, 
amikor ő már 7 év óta a magyarhoni evangélikus egyháznak tagja sem volt, 
Bécsben lépett házasságra. A számvevőségnek ekkor még az esetben sem 
lett volna szabad pótfizetést előírni, ha egyébként az uj házasság kötéséről 
hivatalos módon értesült volna. De még ha a folyamodót 1906-ban aktiv 
gyámoldai tagnak lehetett volna is tekinteni, az egyházkerületi közgyűlés az 
1909. évi márczius 17-iki jegyzőkönyvnek 9. pontjában foglalt határozat dol
gában senkivel sem tehet kivételt.

A pénzügyi bizottság múlt évi javaslatának tanúsága szerint hajlandó 
lett volna, arra való tekintettel, hogy a folyamodó egyházkerületünkben 22 évig 
mint rendes lelkész működött és hogy ő sem az országos tanítói-, sem az 
egyetemes lelkészi nyugdij-intézetnek tagja nem lehet, sem mostani alkalmazta
tása után nyugdijat nem várhat, tehát tisztán méltányossági okból oly értelmű 
javaslatot terjeszteni az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy a folyamodó 
részére és csakis az ő személye részére valamely évi segély biztosittassék, 
amelynek összege 300—400 koronában, de elvi okból semmi esetre sem a 
kért 520 koronában lett volna megállapítandó. Azonban a folyamodó legutolsó 
kérvényével szemben, amely sem az 1889-ik évi, sem az 1909-ik évi egyház
kerületi határozatot el nem ismerve, jogos gyámoldai igényeit bizonyítgatja, a 
bizottság ilyenféle javaslatnak nem látja czélját.

Az egyházkerületi közgyűlés kijelenti, hogy folyamodónak 
gyámoldai igényjogosultságát a pénzügyi bizottság által felhozott 
okokból el nem ismeri, mindazáltal tekintettel folyamodónak egyház- 
kerületünk körében eltöltött 22 évi lelkészi szolgálatára, irodalmi 
téren kifejtett munkálkodására ; tisztán méltányossági okokból haj
landó egyedül folyamodó személyére s évenkint benyújtandó folya
modására, részére évi 400 kor. segélyt igazolt munkaképtelensége 
idejére folyósítani, ha máshonnan időközben nyugdijat nem kap.

1 3 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 105. pontja szerint az egyházkerületi 
tanítóegyesület elnöksége a püspök úrhoz intézett felterjesztésében jelenti, 
hogy az uj tanterv alapján kidolgozott részletes tanmenet készen van és azért 
kéri, hogy az 1909. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 202. pontjában foglalt 
határozat, mely az 1000 példányban való kinyomatás költségeit megszavazta, 
az ez évi egyházkerületi közgyűlés által megujittassék.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a pénzügyi bizottságot, 
hogy az egyházkerületi tanitó-egyesület által hozzá leküldendő 
határozat alapján nyomdai költségelőirányzatot készíttessen és e költ
ségek fedezésére vonatkozó javaslatát a jövő évi egyházkerületi 
közgyűlés elé terjessze. 5*
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1 3 4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 106. pontja szerint a soproni alsó egyház

megye ez évi közgyűlése arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a 
biztosítási ügyekkel foglalkozó lelkészeknek az egyházkerület részéről oly 
arányú járulék adassék, mely az általuk közvetített biztosítási ügyletek után 
az egyházkerületi pénztárba beutalt nyereség 50°/0-ának megfelel.

Az egyházkerületi közgyűlés mindaddig, mig a gyámolda 
segélyezése czéljából a biztosítási nyereség teljes összegét vagy 
ennek egy részét nem nélkülözheti, a kérelmet nem teljesítheti ; 
hanem újból felkéri a lelkész- és tanító urakat, hogy ezen önzetlen 
fáradozásukkal közvetett utón is szíveskedjenek segédkezet nyújtani 
az egyházkerületnek azon nehézségek elhárításában, amelyeket az 
1909. évtől nyugalomba vonult és elhalt tiszttársaik után járó 
gyámoldai évi illetmények okoznak.

1 3 5 .  A pénzügyi bizottság jegyzőkönyve során 109. pont alatt fel- 
terjesztést tesz az egyházkerületre, miszerint tekintettel arra, hogy a legújabb 
időben Hajdudorogon szervezett gör. kath. püspökség dologi kiadásain kívül 
a püspök személyi díjazására az állam saját pénztára terhére évi 60.000 K-t 
utalványoz, a pénzügyi bizottság szükségesnek tartaná, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés az ez irányban megkeresett testvérkerületekkel egyöntetűen felírna 
az egyetemes közgyűléshez, tegye meg a kormánynál a szükséges lépéseket 
annak kieszközlése czéljából, hogy az állam a protestáns egyház püspökei 
személyi járandóságait is legalább a fenti összeg erejéig a saját pénztárából 
utalványozza ki, minek folytán az egyházkerületek az ily módon felszabadu
landó összegeket egyéb szükséges czéljaikra fordíthatnák.

Az egyházkerület a pénzügyi bizottság fenti javaslatát egész 
terjedelmében elfogadja.

1 3 6 -  Tárgyaltatott a gyámoldai igazgatóság 1912 julius 20-án tartott 
ülésének jegyzőkönyve, melynek 1. pontja szerint az intézet pénzügyi hely
zetének hanyatlását úgy az évi számadás, mint a vagyonkimutatás szemléltetik. 
A kamatbevétel már csak 5872 korona 69 fillér, ami, ha a kisebb hátralékot 
is számba vesszük, a múlt évihez viszonyítva 840 korona 58 fillérrel kevesebb. 
A 17 elbocsátott tag után kifizetett összeg 5113 korona 92 fillért tett, a rendes 
nyugdijak csak 1894 korona 24 fillérrel apadtak. A számadási év 409 korona 
21 fillérnyi pénztári maradékkal kezdődött és 6868 korona 45 fillérnyi túl- 
kiadással végződött. Az alapítványi tőke emelkedett ugyan : a Poszvék Sándor- 
féle az alapitónak 420 korona, a Véssey Sándor-féle szintén az alapitónak 
200 korona tőkebefizetésével, tehát összesen 620 koronával, de a közpénztári 
tőke 7185 koronával fogyott. Főleg e tőkeapadás, a túlkiadás és a 4091 kor. 
91 fillérnyi hátralékos nyugdijak tehertétele okozták, hogy az intézet vagyona 
16.147 korona 39 fillérrel apadt. Az összes segédpénzesek száma 10-el 
kevesebb a múlt évinél, illetményeik összege pedig 1909 korona 50 fillérrel.
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Az intézet nagyobbmérvü segélyezésének szükségességét alig kell külön 
megokolni.

Tudomásul szolgál.
1 3 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. és 3. pontja szerint a hátralékos 

követelések 508 korona 95 fillérrel kisebbek a múlt évinél, összesen 1980 
korona 44 fillért tesznek, amiből 1728 korona 70 fillér esik a kamatra, 154 
korona 18 fillér az egyházközségi és 97 korona 56 fillér a tagsági járulékokra.

A segélypénzek és nyugdijak összege 45.975 korona 62 fillér, mely 
összeg 80 lelkész (23.376 K 70 fillér), 11 tanár (3990 K) és 140 tanító 
(18.606 K 92 fillér) után járt.

Tudomásul szolgál.
1 3 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a gyámoldai pénztár 

kezelése rendben lévén, az igazgatóság az 1911. évre szóló szokásos fel- 
mentvényt megadta.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
1 3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint az igazgatóság a 

gyámolda segélyezésére kéri a következő javaslatnak elfogadását :

a) az egyházkerületi államsegélyből.
b) az egyetemes közalap jövedelméből .
c) az 1911. évi biztosítási nyereségből.
d) a Baldácsy-alapitványból . . . .

21400 K. 
1300 „ 
4000 „ 

—300 „
Összesen: 27000 K.

Az egyházkerületi közgyűlés az igazgatóság javaslatát hatá
rozattá emeli.

1 4 0 .  Az egyházkerület a pénzügyi bizottságnak, különösen pedig a 
bizottság ügybuzgó elnökének egyházkerületünk szolgálatában kifejtett körül
tekintő és odaadó fáradozásukért jegyzőkönyvileg meleg elismerését és hálás 
köszönetét fejezi ki.

Jegyezte :O r. Ajjkay BéBa
egyliázkerületi v. főjegyző.

1

1 4 1 .  A főiskolai nagybizottság 1912 junius hó 5-én Szombathelyen 
tartott ülésében kegyelettel emlékezvén meg Nádassy Gyula lyceumi tanár 
elhunytéról, jegyzőkönyvének 3. pontjában felkérte püspök urat a soproni 
ev. lyceumnál igy megüresedett classica-philologiai tanszékre a lyceumi tanári 
kar, illetve főiskolai kisbizottság által javasolt s az igazgató által előterjesz
tett pályázat kihirdetésére s a választás czéljából julius hó 6-án egy rend
kívüli nagybizottsági ülés összehívására.

Tudomásul szolgál.
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1 4 Ö .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a kisbizottság 
1912 január 11-én tartott ülése jegyzőkönyvének 3. pontja kapcsán a tanitó- 
képző-intézeti tanári kar előterjesztést tett a tanítóképző-intézetben két uj 
tanári állás szervezésére vonatkozólag. Ugyanis az egyetemes egyházi köz
gyűlés által az evang. tanítóképzőkben kötelezöleg elrendelt vallástanitási terv 
szerint e tárgyra heti 14 órát kell fordítani. Ennek és a vele kapcsolatos sok
oldalú belmissiói teendőknek ellátására külön vallástanárra volna szükség, aki 
heti 4 órában még egyéb tárgyat is tanítana. Az állás betöltését a tanári kar 
úgy javasolja, hogy az első évben a törzsfizetés 2000 K, a lakbér 720 K, a 
második évtől kezdve a törzsfizetés 2600 K, a lakbér 800 K legyen. Fedeze
tül szolgálna erre az eddigi 9 vallásóra dija 900 K, négy egyéb óra dija 
400 K, összesen 1300 K. Az egyházkerületnek tehát ki kellene ezt egészíteni 
az első évben 1420 K-val, azon túl egyelőre 2100 K-val. Ha a közoktatásügyi 
kormány a fizetéskiegészitést a tanitóképző-intézeti vallástanárnak is megadná, 
akkor a fedezetül szolgáló fenti összeget csak 100 K-val kellene kiegészíteni 
és egyelőre lakáspénzről kellene gondoskodni.

Minthogy azonban a tanítóképző-intézetnél alkalmazott öt rendes tanár 
az órákat a régi tanterv szerint sem képes ellátni, úgy hogy a vallási órákkal 
együtt 36 heti órát óraadók látnak el, az uj tanterv szerint pedig még szapo
rodik az órák száma, azért a vallástanári álláson kívül még egy tanári állást 
kellene szervezni a mennyiség- és természettudományi tárgyakra, esetleg a 
rajzzal kapcsolatosan. Ezt azt állást az 1909. évi 46.447. sz. miniszteri ren
deletben foglalt szabályzat szerint segédtanárral kell betölteni, kinek fizetése 
lenne az egyházkerülettől 1000 K, mit az állam kiegészítene, és 720 K lakás
pénz. Erre fedezetül szolgál 18 óra dija, 1800 K, úgy hogy az egyházkerület 
80 K-t megtakarítana.

A főiskolai kisbizottság a vallástanári állás szervezése felett egyelőre 
napirendre tért, mert még ha az esetleg alkalmazandó vallástanár az országos 
tanári nyugdíj-intézetnek tagja lehetne is és fizetését az állam kiegészítené, 
akkor is jelentékeny uj évi terhet róna az intézetre ; a mennyiségtan-természet- 
tani tárgyak, esetleg a rajz ellátására azonban egy uj segédtanári állás szer
vezését javasolta. Egyúttal a kérdést áttette az egyházker. pénzügyi bizottság
hoz is annak pénzügyi szempontból való megvizsgálása végett.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság (1912 február 6-iki ülése 4. jkvi 
pontjában) azon esetre, ha az uj segédtanári állás költségei most valóban 
teljes fedezést találnak és csak néhány év múlva emelkednek majd az egyház
kerület által fedezendő lakáspénz-többlettel és korpótlékkal, a javaslatot a 
maga részéről is pártolja.

A főiskolai nagybizottság, ámbár az önálló vallástanári állás szervezését 
is megokoltnak tartotta volna, de mivel az ez idő szerint szinte elhárithatlan 
akadályokba ütközik, egyelőre ezt mellőzni volt kénytelen. A mennyiségtan
természettudományi órák', esetleg a rajz ellátására azonban egy uj segédtanári 
állás szervezését szükségesnek és minden nehézség nélkül kivihetőnek látván,
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ezen állás szervezését elhatározta, s felkérte püspök urat a tanári kar, illetve 
kisbizottság által javasolt pályázat kihirdetésére, hogy az állás julius hó 6-án 
tartandó nagybizottsági ülésen betölthető legyen.

Az egyházkerületi közgyűlés a soproni tanítóképzőben az 
önálló vallástanári állás szervezését most a maga részéről is ki
vihetetlennek tartja; a mennyiségtan-természettudományi uj segéd
tanári állás szervezéséhez azonban hozzájárul, s az ez ügyben tett 
bizottsági intézkedéseket helyeslőleg tudomásul veszi.

1 4 3 .  A főiskolai nagybizottság 1912 junius hó 20-án Sopronban tar
tott ülésének 2. jegyzőkönyvi pontja szerint a soproni tanitóképző-intézetben 
a vallástanitást az erről lemondott Bancsó Antal theol. akad. igazgató helyett 
az 1911 — 12. tanévre Stráner Vilmos theol. akad. tanár vette át, aki igy 1911 
szeptember hó 1-től heti 7 órában tanította a vallástant. Ezenkívül ugyanazon 
időtől kezdve az uj tanterv értelmében az eddigi órákon felül heti 1 óra 
többlete volt Simkó Endre tanárnak az I. oszt. természetrajzból, Papp József 
igazgatónak a módszertanból s 2 óra többlete Králik Gusztáv tanárnak a 
rajzból. A főiskolai kisbizottság 1911 augusztus hó 29-én tartott ülésének
5. jegyzőkönyvi pontjával ezen órákért a szabályszerű óradijakat nevezett 
tanároknak kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
1 4 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 3. pontja szerint a lyceumban 

a torna tanításával az 1911 — 12. tanévben is az 1. és II. osztályban Nádassy 
Gyula, a III. és IV. osztályban Hollós János, s 'az V—VIII. osztályban Szabó 
Kálmán lyceumi tanárok bízattak meg, s nekik a főiskolai kisbizottság a 
szabályszerű óradijat kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
14Í5 - Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság jóváhagyó tudomásul vette a főiskolai kisbizottságnak a lyceumi 
tanári kar javaslata alapján tett azon intézkedését, mely szerint tekintettel az 
állammal kötött szerződés vonatkozó pontjában foglalt kikötés fokozatos meg
valósítására, az 1911 — 12. iskolai évben a teljes tandijmentességi helyek száma 
négygyei, a féltandijmentességieké pedig öttel szaporittatott, úgy, hogy az 
előbbieké már a múlt évben is é czélra fordított ösztöndíjak beleszámitásával 
19-ről 23-ra, az utóbbiaké 17-ről 22-re emeltetett.

Tudomásul szolgál.
1 4 6 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 5. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság Eitler Gyula soproni posta- és távirda segédtiszt jelöltnek, aki 
két éven át a lyceum VI. osztályának magántanulója volt, tekintettel bizonyit- 
ványnyal igazolt szegénységére, tandijtartozását úgy az 1910— 11., mint az 
1911 — 12. tanévre elengedte.

Tudomásul szolgál.
1 4 ? ’'. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság jóváhagyólag tudomásul vette a főiskolai kisbizottság 1911 nov.
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30-án tartott ülésének 3. jegyzőkönyvi pontjában foglalt azon intézkedését, 
mely szerint tekintettel a soproni nehéz megélhetési viszonyokra s a kis
lakások folyton emelkedő drágaságára, Komjáthy Lajos lyceumi iskolaszolgá
nak lakáspénzét 1911. évi deczember hó 1 -tői számítva évi 200 K-ról 320 K-ra 
emelte fel.

Tudomásul szolgál.
1 4 8 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 7. pontjában a főiskolai nagy- 

bizottság jóváhagyó tudomásul vette a lyceumi tanári kar, illetve a főiskolai 
kisbizottság intézkedését az 1911 október hó második hetében súlyosan meg
betegedett Nádassy Gyula lyceumi tanár szakszerű helyettesítésére vonatkozó
lag. E szerint a VIII. osztályban a latin nyelv tanítását dr. Ruhmann Jenő, 
a VI. és VII. osztályban a görög nyelv tanítását Bothár Dániel, a VIII. osz
tályban a görög nyelv tanítását dr. Pais Dezső, a helybeli állami főreáliskola 
tanára, az I. és II. osztályban a torna tanítását Révész János, szintén a hely
beli állami főreáliskola tornatanitója, a III. és IV. osztályban a német nyelv 
tanítását, melyet addig Bothár Dániel végzett, de a fenti görög órák helyett’ 
átadott, Spanner Géza vette át. Nevezett tanároknak a főiskolai kisbizottság 
a helyettesítési óradijat és pedig dr. Ruhmann Jenő és Bothár Dániel 
részére 1911 november hó 1-től, a többiek részére nov. 15-től kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
J 4 9 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 8. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette a kisbizottságnak a múlt évi egyházker. köz
gyűlés jegyzőkönyvének 78. pontjával kapcsolatban tett intézkedéseit, neveze
tesen, hogy felkérte püspök urat a lyceum és azzal kapcsolatos internátus 
építéséhez szükséges államsegély elnyeréséért a kérvénynek a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz mielőbbi benyújtására oly értelemben, hogy e 
kérvény a szükséges költségvetéssel és tervekkel pótlólag fog felszereltetni ; 
továbbá, hogy mivel úgy a telek megszerzése, mint az épületterv elkészítése 
nagyon sokba kerül, addig, mig az építési államsegély az egyházkerület ré
szére teljesen biztosítva nincsen, ez ügyben döntő lépést nem tehet. Egyúttal 
azonban felhívta a főiskolai nagybizottság a kisbizottságot, hogy az építés 
kérdését továbbra is napirenden tartsa, s amint alkalmas telek kínálkozik, 
vagy valamely ez ügyben teendő lépésnek szüksége fennforog, arról püspök 
urnák jelentést tegyen, hogy a megfelelő intézkedések megtétethessenek.

Helyeslő tudomásul szolgál.
J£50. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 9. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette a kisbizottság azon intézkedését, mely szerint 
Horváth Józsefné gyakorló-iskolai takarítónő évi fűtési átalányát — tekintettel 
arra, hogy az uj helyiségben a régi két kályha helyett négyet kell fűtenie, s 
munkája is szaporodott — az eddigi évi 100 K helyett 1912 január hó 1-től 
számítva évi 150 K-ban állapította meg. A gyakorló-iskolában teljesített taka
rítás, tisztogatás’ továbbra is évi 100 K-ban állapíttatott meg, úgy, hogy 
Horváth Józsefné az intézeti pénztárból fűtés, illetve szén ára és tisztogatás
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czimén évi 250 K-t kap együttvéve, viszont Horváth József tartozik az inté
zetnél levő két lakásért együttvéve évi 350 K-t fizetni. Horváth Józsefné a 
tisztogatáshoz tartozó külön munkákért, pl. súrolásért külön semmi díjazást 
nem igényelhet.

Tudomásul szolgál.
1 5 1 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 10. pontjában a főiskolai nagy

bizottság tudomásul vette a kisbizottság azon intézkedését, mely szerint a 
soproni evang. tanitóképző-intézet számára a múlt évben megszerzett telket, 
addig, mig máskép fog felhasználtatni, Papp József tanitóképző-intézeti igaz
gatónak adta bérbe évi 25 K-ért, annyival is inkább, mivel a kérdéses terü
letre csak az ő tanitóképző-intézeti kertrészletén át lehet bejutni.

Tudomásul szolgál.
1 5 S .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 11. pontjában a főiskolai nagy

bizottság jóváhagyó tudomásul vette a főiskolai kisbizottság azon intézkedé
sét, mely szerint az Horváth Samu tanitóképző-intézeti szolgának évi mosási 
illetményét 40 K-val felemelvén, a folyó 1912. évre s ettől kezdve az eddigi 
200 K helyett 240 K-ban állapította meg, ellenben fizetésének felemelése 
iránti kérését — mivel már hosszabb idő óta annyi fizetést élvez, amennyit 
a lyceumi szolgák csak a múlt évben kaptak — nem teljesítette.

Tudomásul szolgál.
1 ÍÍ3 - Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 12. pontjában a főiskolai nagy

bizottság tudomásul vette, hogy a kisbizottság dr. Poszvék Lajos főisk. orvos 
indítványára az intézeti (theol. akad., lyceumi s tanitóképzői) szolgákat s azok 
családját, a „Soproni Evang. Testvéregyesület“-be felvétette, hogy ez utón 
betegség esetén ingyen gyógyszert kapjanak. Az évi tagsági dijakat, szemé
lyenként 2 K 04 f-t a szolgák s családtagjaik után az illető intézetek pénz
tára fizeti.

Tudomásul szolgál.
Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 13. pontja szerint tárgyaltatott 

a lyceumi tanári karnak a főiskolai kisbizottság által elfogadott előterjesztése 
a soproni lyceumnál levő helyettes tanári tanszéknek rendes tanári tanszékké 
való szervezése s annak előléptetéssel való betöltése tárgyában. Ugyanis az 
állammal kötött szerződésnek azon rendelkezéséből (4. pont első bekezdés), 
hogy csak 13 rendes tanszéket szervezett s a 14-ik tanári állást egyelőre csak 
helyettesnek hagyta meg, azon abnormis, igazságtalan és az intézetre is hát
rányos állapot keletkezett, hogy mig a rendes tanszékre megválasztott helyet
tes tanár 2—3 esztendei várakozási idő után rendes tanárrá lehet, addig a
14-ik, vagyis a helyettes tanári állásra megválasztott egyén képesített és érde
mes volta daczára is csak egyik kartársának kidölése, vagy nyugalomba vonu
lása esetére léphet elő rendessé. A szerződés ugyanazon pontjának negyedik 
bekezdése ezen kedvezőtlen megállapodást oly módon igyekszik korrigálni, 
hogy a normális költségvetés 17-ik tétele alá foglalt 3000 K-nak felszabadu
lása esetén a fenntartó testület a 14-ik tanári állásra rendes tanszéket rend-
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szeresit. Mivel pedig a 100.000 K-ás építési államsegély után járó 3% -os 
kamat fizetésének kötelezettsége immár lejárt, s mivel a fent említett igazság
talan állapotnak megszüntetése az intézetnek egyik vitális érdeke, a tanári 
testület a soproni ág. hitv. ev. lyceumnál a 14-ik tanári állásnak is rendes 
tanszékké való szervezését s ennek az 1912— 13-ik tanévben — és pedig a 
főiskolai kisbizottság javasolta pótlás szerint 1912 julius hó 1-től kezdve elő
léptetéssel való betöltését javasolja ; egyúttal felterjesztést intéz a tanügyi kor
mányhoz, hogy legalább ezen egy rendes tanszéket — úgy mint a bonyhádi és 
felsőlövői főgimnáziumnál többnél megengedte — a fenntartó testület részéről 
fizetendő 1600 K kezdő fizetéssel rendszeresíthesse.

A főiskolai nagybizottság, tekintettel az állammal kötött szerződés 4-ik 
pontjának negyedik bekezdésére, mely szerint „a főgimnáziumot fenntartó 
testület kötelezettséget vállal, hogy a normális költségvetés szükségleti rova
tának 17. tétele alá foglalt 3000 K felszabadulása esetén a most jelzett összeg 
terhére a helyettes tanári állás megszüntetésével rendes tanári tanszéket rend
szeresít“ ; tekintettel azokra a fontos pedagógiai s didaktikai érdekekre, melyek 
szintén a helyettes tanári állás megszüntetését követelik : a soproni ág. hitv. ev. 
lyceumnál (főgimnáziumnál) a 14-ik, eddig helyettes tanári tanszéket is 1912 
julius hó 1-től kezdve rendes tanári tanszékké szervezi ; egyúttal azonban fel
kéri a fötisztelendő s méltóságos püspök urat a közoktatásügyi kormányhoz 
oly értelmű felterjesztés intézésére, miszerint az — miként más ev. intézetek
nél, pl. Felsőlövőn s Bonyhádon már több állásra nézve megtette — legalább 
ezen egy rendes tanári tanszéknek az egyházkerület részéről fizetendő évi 
1600 K kezdő törzsfizetéssel való szervezéséhez hozzájárulni, illetve jóváhagyá
sát megadni kegyeskedjék.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 14. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság a soproni ág. hitv. ev. lyceumban (államilag segélyezett fő
gimnáziumban) most rendszeresített rendes tanári tanszékre Szabó Kálmán 
mennyiségtan s természettanra képesített okleveles helyettes tanárt, ki nevelői 
s oktatói hivatásának két éven át buzgón s eredményesen megfelelt, a folyó
1912. évi julius hó 1-től kezdve az egyházkerület részéről adandó évi 1600 K 
fizetéssel s 800 K lakáspénzzel rendes tanárrá előlépteti, illetve megválasztja 
és őt a lyceumi rendes tanárok sorrendjébe Spanner Géza után beiktatja.

Az egyházkerületi közgyűlés Szabó Kálmánnak rendes tanárrá 
való előléptetését tudomásul veszi, s őt ezen állásában szívesen 
üdvözli.

I í 5 ö -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 15. pontjában a főiskolai nagy
bizottság határozatilag kimondja, hogy ha a tanügyi kormány a 14. tanszék
nek az egyházkerület részéről 1600 K törzsfizetéssel való rendszeresítéséhez 
hozzá nem járulna, illetve abba bele nem égyezne, akkor az e tanszéket be
töltő tanár részére is ugyancsak 1912 julius 1-től kezdve 2400 K törzsfizetést 
állapit meg, s a 800 K különbözetet a fizetéskiegészitésnek a magas tanügyi
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kormány részéről történendő elintézéséig mint visszafizetendő előleget részére 
a rendes havi részletekben ugyanazon időtől kezdve folyósítja.

Helyeslő tudomásul szolgál.
I í5 7 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 16. pontjában a kisbizottság 

javaslatára a főiskolai nagybizottság Bancsó Antal soproni ág. hitv. ev. theol. 
akadémiai, Gecsányi Gusztáv soproni ág. hitv. ev. lyceumi (államilag segé
lyezett főgimnáziumi) és Papp József soproni ág. hitv. ev. tanitóképző-intézeti 
igazgatót, tekintettel immár 30-éves, illetve közel 30-éves tanári és igazgatói 
szolgálatukra s ezen idő alatt a nevelés- és oktatásügy terén végzett sikeres, 
buzgó munkálkodásukra s a gondjaikra bízott intézetek vezetése körül szer
zett érdemeikre, igazgatói állásukban véglegesíti, illetőleg állandósítja.

Helyeslő tudomásul szolgál.
I 5 H -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 17. pontja szerint a. bisbizott- 

ság pártolólag terjesztette a főiskolai nagybizottság elé Stráner Vilmos theol. 
akad. tanár kérvényét fiának, Stráner Vilmos 1. évf. theol. akad. hallgatónak a 
tandíjfizetés alól való felmentéséért.

A főiskolai nagybizottság, bár a leghatározottabban ragaszkodik ahhoz 
az elvhez, illetve gyakorlathoz, mely szerint a theol. akadémián a tandíjfizetés 
alól felmentésnek helye nincs, mégis arra való tekintettel, hogy Stráner Vilmos 
theol. akad. hallgatónak atyja ugyanazon intézetnek rendes tanára, ebben az 
esetben, anélkül hogy praecendensül szolgálhatna, kivételesen nevezett theol. 
akad. hallgatót a tandíjfizetés alól a soproni theol. akadémián tanulása egész 
idejére felmentette.

Tudomásul szolgál.
I S O -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 18. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság a soproni ág. hitv. evang. lyceumnál rendszeresített tornatanitói 
állásra a lyceumi tanári kar ajánlatának meghallgatása után a közzétett pályá
zati hirdetés értelmében öt pályázó közül titkos szavazás utján az összes 
szavazatokkal egyhangúlag Téby Mihály urat választja meg helyettes tanár
nak és őt ezen állásának 1912. évi szeptember hó 1-én leendő elfoglalására 
felhívja, mely időtől évi 1600 K fizetése is folyósittatik.

Az egyházkerületi közgyűlés Téby Mihálynak a soproni ev. 
lyceumban helyettes tornatanitóvá való megválasztatását tudomásul 
veszi és őt ezen állásában bizalommal fogadja s szívesen üdvözli.

1 6 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 19. pontja szerint olvastatott 
Bancsó Antal igazgatónak a soproni ág. hitv. ev. egyetemes theol. akadémia
1911—12. évi állapotáról szóló következő jelentése:

„I. Főiskolánk három intézetének egysége ez évben is a vallásos és 
hazafiui érzést kifejező és tápláló iskolai ünnepélyek közös rendezésében 
jutott kifejezésre. Közösen járultunk ősszel és tavasszal az úrvacsorához és 
közös istenitiszteleten készültünk annak méltó élvezésére. Közös ünnepen 
ünnepeltük a reformácziónak és márczius 15-ének emlékét, ugyszinte közös 
volt az évzáró- és hálaünnepély. Közösen rendeztük február 1-én a zártkörű
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ifjúsági hangversenyt, melynek jövedelméből ez évben is 150 K-t adtunk a 
lyceum magánbetegápoldai tőkéjének gyarapítására.

Ezeken az évenként ismétlődő ünnepi alkalmakon kivül ez évben — fáj
dalom — összehozott bennünket a közös gyász érzése is. Amikor május 4-én 
értesültünk egyházkerületi felügyelőnk, Véssey Sándor haláláról, azonnal közös 
tanári értekezletre gyülekeztünk össze, itt adtunk kifejezést közös gyászunk
nak, innen küldtük a részvétünket kifejező táviratot a gyászoló családnak és 
koszorút az elhunytnak sírjára, miután a temetésen már nem vehettünk részt.

II. Theol. akadémiánk ez évi történetére vonatkozólag tisztelettel jelen
tem, hogy a múlt évi határozatnak megfelelően az egyházi és karének taní
tását ez évben Ihász Ferencz tanitóképző-intézeti tanár végezte. Szenteli Dezső 
gazdasági szaktanár husvét előtt megvált intézetünktől, helyét husvét után 
Gyulay Károly foglalta el.

Tanári értekezleteink tárgyai és határozatai közül megemlítem, hogy 
báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő ur megbízása folytán elintéztük
Fizély Ödön nagyszelezsényi lelkésznek tanári vizsgát kérő kérvényét: a vizs
gára jelentkezést elfogadtuk és az írásbeli munkák thémáit kitűztük. Véleményt 
nyilvánítottunk az Országos Szabadoktatási Tanácsnak, püspök ur által hoz
zánk is megküldött utasítására. A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyző
könyvének 70. pontjával kapcsolatban püspök ur megbízása alapján foglal
koztunk a theol. akadémiák egyesítésének kérdésével s arra vonatkozó véle
ményünket a mellékelt jegyzőkönyvi kivonatban tisztelettel beterjesztem.

Gyurátz Ferencz püspök ur január 24—26. napjain látogatta meg aka
démiánkat és több kollokviumot meghallgatott.

Az iskolai évet ünnepélyes házi istenitisztelettel szeptember 11-én nyi
tottuk meg, s az előadásokat szept. 12-én kezdettük. Az év elején 37 rendes 
és 1 rendkívüli hallgatót vettünk fel és pedig az I. évfolyamba 12, a II.-ba 12,
a 111.-ba 8, a IV.-be 5 hallgatót, kik közül az 1 rendkívüli hallgató mindjárt
az év elején eltávozott, két hallgató, névszerint Korntheuer József II. és 
Fábry Andor III. évf. hallgató az előadások hanyag látogatása és kollokválási 
kötelességük elmulasztása miatt a tanári kar tanácsára a II. félév elején távo
zott ; Bázlik János III. évf. hallgatót pedig április 17-én rendes fegyelmi eljá
rás folytán ítéltük intézetünkből való csendes eltávozásra. Ezeket az eseteket 
főtiszt, püspök urnák is kötelesség szerint bejelentettük, aki azokat helyeslő
i g  tudomásul vette. Egyéb fegyelmi eset nem fordult elő.

A kollokviumokat mindakét félévben a rendes időben megtartottuk. Az 
alap- és szakvizsgát ez évi II., illetve IV. évf. hallgatóinkkal junius 17. és 
18-án tartottuk. Alapvizsgát tett 5 hallgató, 2 jeles, 3 jó eredménynyel; szak
vizsgát tett 5 hallgató.

A múlt iskolai évben végzett IV. évf. hallgatóink, számszerint 14, aug. 
23—26. napjain tették a szak- és a lelkészi vizsgát s aug. 27-én főtiszt, 
püspök ur mindnyájukat felavatta Sopronban, közülök' 1 külföldi egyetemre,
2 a tiszai kerületbe ment, a többiek egyházkerületünkben nyertek segéd-
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lelkészi alkalmazást, azzal az egy hallgatónkkal együtt, aki a márczius 6-án 
tett szak- és lelkészi vizsga után avattatott fel.

A valláserkölcsi és egyházias élet építésére szolgáltak a templomi isteni
tiszteleteken kívül a naponként tartott reggeli könyörgések, a hetenként tar
tott bibliaolvasási órák, továbbá a hallgatók tevékeny részvétele a helybeli ev. 
ifjúsági egyesület vallásos felolvasó estéin, Belmissziói egyesületet hallgatóink 
a theol. Önképzőkörrel egyesítve alkottak, s a tanítóképző-intézet belmissziói 
egyesületével együttesen deczember 10-én belmissziói vallásos estélyt tartottak.

Az e. e. e. Gyámintézet ez évben is 200 K-t adott theol. Otthon czél- 
jára, mely összeget két hallgatónak juttattunk lakásbér czimén. Véssey Sándor 
felügyelő ur a belmisszió egyesületnek 200 K-t, pályamunkák díjazására 
ugyanő 100 K-t, Gyurátz Ferencz püspök ur 50 K-t, dr. Rátz Ottó főiskolai 
felügyelő ur 20 K-t adományozott. Ez adományokért itt is hálás köszönetét 
mondunk.

Hallgatóink a Haubner Máté szuperintendens alapítványból 3080 K, 
gyámintézeti segély czimén 200 K, ösztöndíjakban 2270 kor., tápintézeti 
kedvezményekben 2750 K, összesen 8300 K segélyben részesültek.“

A főisk. nagybizottság a jelentést egész terjedelmében tudomásul vette, 
s annak kapcsán sajnálattal értesült Szenteh Dezső gazdasági szaktanár urnák 
Sopronból való eltávozásáról, mert benne úgy a theol. akadémia, mint a 
tanitóképző-intézet egy hivatásáért lelkesedő, jeles tanárt veszített el. Viszont 
a helyébe szaktanárként kinevezett Gyulay Károly volt breznóbányai földmives- 
iskolai igazgató urat úgy a theol. akadémia, mint a tanitóképző-intézet tanári 
kara nevében bizalommal üdvözli.

Tudomásul szolgál.
1 6 1 - A theol. akad. igazgató jelentése kapcsán a főiskolai nagybizottság 

egész terjedelmében magáévá tette s az egyházkerületi közgyűlésnek elfoga
dásra ajánlja a tanári karnak a theol. akadémiák egyesítése tárgyában a múlt 
évi egyetemes egyházi közgyűlés jegyzőkönyvének 70. pontjára vonatkozó 
következő részletes javaslatát :

„A theol. akadémiák egyesítése tárgyában csak az egyesítés mellett és 
az ellene szóló érvek beható és tárgyilagos mérlegelése alapján határozhatunk.

1. A theol. akadémiák egyesítése ellen szólnak a következő szempontok :
1. Az egyes theol. akadémiák múltja, az idők folyamán kifejlődött saját- 

lagos szelleme, tradicziója, iránya, amelyben olyan imponderabilis értékek 
vannak, melyeket nem szívesen áldozunk fel.

2. A theol. akadémiák között a meglevő viszonyban egészséges verseny 
fejlődhetik ki, melynél fogva mindegyik arra törekszik, hogy a másik kettő 
mellett minél jobban megállja helyét és betöltse feladatát. Az egyesítés esetén 
ez természetesen elesik.

3. A theol. akadémiáknak az eddigi számban való fenntartása esetén a 
theol. tudományosságnak több tűzhelye van, mely a különböző vidékek közép
iskoláiból az ifjúságot a maga körébe vonja ; mig ellenben az akadémiák



egyesítése esetén valószínűleg a theol. hallgatók számának némi csökkenésé
vel kell számolni.

4. Ha három akadémiánk van, az egyes akadémiákra kisebb számú hall
gató esik és ezeknek fegyelmezése, valamint a személyes érintkezés utján való 
gondozása könnyebben megy, mintha az összes hallgatókat egy helyen egyesitjük.

5. Anyagi szempontból az egyesítés ellen szól az a körülmény, hogy 
mindegyik akadémiának, különösen a soproninak és az eperjesinek, vannak 
helyhez kötött alapítványai is, amelyeket vagy egyáltalában nem, vagy csak 
nagy nehézségekkel lehetne az egységes közös akadémiának javára fordítani.

II. A theol. akadémiák egyesítése mellett szólnak a következő szempontok :
1. Ha figyelembe vesszük, hogy egyházunk aránylag csekély számú theol. 

hallgatóinak kiképzésére nagy áldozatokkal három akadémiát tart fenn, ez 
anyagi szempontból egyenesen luxusnak mondható.

2. Az egyes fenntartó testületek és az egyetem csak a legnagyobb nehéz
ségekkel vagy egyáltalában nem képesek a három theol. akadémiának szeméyi 
és dologi szükségleteit oly módon fedezni, amint az a természetszerűleg foly
ton emelkedő követelményeknek megfelel, ami az egyes theol. akadémiák fej
lődésére kell hogy bénitólag hasson.

3. Ellenben az egyesítés esetén az egyházegyetem a már meglevő forrá
sokból olyan egységes theol. akadémiát tarthatna fenn, amely sokkal jobban 
megfelelhetne feladatának, mint a fennálló theol. akadémiák bármelyike, 
nevezetesen :

a) lehetséges volna a tanszékek számának olyan szervezése, amely mellett 
minden egyes tanszak megnyerné a maga megfelelő képviseletét, a nagyobb 
fontosságú tanszakok számára parallel tanszékeket is lehetne berendezni, a 
szemináriumi intézményt tovább fejleszteni, s az egyes tanárok nem volnának 
túlterhelve sem tanórákkal, sem különböző szakokhoz tartozó nagyobb számú 
tantárgyakkal, úgy hogy mig egyrészt sokkal mélyebbre ható munkát végez
hetnének, addig másrészt egyszersmind tudományos irodalmi tevékenység 
folytatására is több idejük maradna ;

b) úgy a személyi, mint a dologi kiadások terén az egyházegyetem a 
jövőben is sokkal könnyebben gondoskodhatnék a felmerülő uj szükségletek
ről, mint a meglevő viszonyok között, amikor minden újabb szükséglet három
szoros terhet ró egyházunkra.

4. Az akadémiák egyesítése esetén egész magyarhoni evang. egyházunk 
lelkészi kara egy helyen nyerné kiképeztetését, ami nagyban elősegítené egy
séges egyházi közvélemény kialakulását, s természetszerűleg vonná maga után 
összes egyetemes jellegű intézményeink megerősödését úgy az egyházi közigaz
gatás és törvényhozás, mint az egyházi irodalom és szeretetmunkásság terén.

5. A theol. akadémiák egyesítése nagyban megkönnyítené egyfelől egy 
vagy több gyakorlati lelkészképző szemináriumnak („Predigerseminar“) mind
inkább szükségessé való felállítását, másfelől az egységes theol. akadémiának 
theológiai fakultásként való elismerését az állam részéről.
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III. Ha a theol. akadémiák egyesítése mellett és ellen szóló ezen érve
ket, szempontokat tárgyilagosan mérlegeljük, el kell ismernünk, hogy a jelen
legi állapot előnyei legalább is kétesekké válnak, ha az egyes fenntartó tes
tületek a kellő anyagi erő hiányában nem képesek az egyes theol. akadémiák 
korszerű fejlesztésére, mig ellenben a theol. akadémiák egyesítése kétségkívül 
lehetővé tenné lelkészképzésünk színvonalának további emelkedését, úgy hogy 
tehát a pro és kontra érvek mérlegelése az egyesítés javára dől el.“

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület tudatával lévén 
annak a sok jónak, áldásnak, amely soproni theológiai főiskolájá
nak köréből az egyházkerületbe kiáradt, nem szívesen mondana le 
ezen elsőrendű fontossággal biró intézetének saját kebelében való 
fenntartásáról; tekintettel mégis arra, hogy közegyházi szempont
ból túlnyomó okok szólnak a theológiai akadémiák egyesítése 
mellett, melynek folytán lelkészképzésünk ügyének nagyobbmérvü 
korszerű fejlesztése válik lehetővé, a maga részéről hajlandó az 
egyesítés kérdésének tárgyalásába belemenni ; de a tárgyalás során 
felmerülő konkrét javaslatokkal szemben a végleges döntés jogát 
fenntartja magának.

Az egyesítés gyakorlati megvalósítása kérdésének érdemleges 
tárgyalásába az egyházkerület ezúttal nem bocsátkozik, egyrészt 
mivel az állami egyetemen esetleg felállítandó theológiai fakultás 
ügye erre a kérdésre is úgy egyházkormányzati mint pénzügyi 
szempontból befolyással van, másrészt mivel ezt a kérdést egy
oldalúan a maga részéről megoldhatónak úgy* sem tartja, s ennél
fogva azt javasolja, hogy ennek a kérdésnek megvitatására küldjön 
ki az egyetemes gyűlés mind a négy egyházkerület képviselői közül 
egy szükebbkörü bizottságot.

1 6 S .  Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés jegyzőkönyvének 20-dik 
pontja szerint olvastatott Gecsányi Gusztáv igazgatónak a soproni ág. h. ev. 
lyceum 1911— 12. évi állapotáról szóló következő jelentése:

„1. Iskolai év megnyitása. Az iskolai évet a szokásos módon nyitottuk 
meg. A rendes tanítás szeptember 6-án kezdődött s az megszakítás nélkül 
folyt a tanév végéig.

2. A tanári testületről. A tanári testületet és az iskolát ezen évben súlyos 
és fájdalmas veszteség érte. Nádassy Gyula tanár hosszú és nagy szenvedés 
után Budapesten május hó 31-én elhunyt. Tanszékét kezdetben ideiglenes 
pótlással töltöttük be, majd állapotának súlyosabbra fordultával, a főiskolai 
kisbizottságnak megbízása alapján, a tanév végéig szakszerű helyettesítéssel 
látták el Paizs Dezső és Révész János helybeli állami főreáliskolai, továbbá 
Bothár Dániel, -dr. Ruhmann Jenő és Spanner Géza lyceumi tanárok. A meg
boldogult kartárs temetésén, Nyíregyházán, intézetünk képviseletében három 
kartárs vett részt.
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3. A tanuló-ifjuságról. A tanév folyamán felvétetett 340 nyilvános- és 
8 magántanuló. A tanulóknak osztályok szerinti megoszlására, valamint egyéb 
viszonyaikra vonatkozó adatok tekintetében tiszteletteljesen az iskolai értesítőre 
utalok. Ami a tanulók előmenetelét és magaviseletét illeti, ez normális és 
teljesen megfelelő volt.

Ugyanezt a tanulók egészségi állapotáról nem mondhatom, amennyiben 
aránylag véve sokan betegedtek meg vörhenyben, veszedelmes lábbajban, 
fültőmirigy-lobban s difteritiszben is. Könnyű megbetegedési eset volt 85, 
súlyos 9, ragályos 23. Két tanuló elhalálozásával pedig az intézetet fájdalmas 
veszteség érte.

4. Valláserkölcsi nevelés. Ünnepélyek. Hogy a gondjainkra bízott ifjakba 
a valláserkölcsi és hazafias érzést és elveket minél korábban beplántáljuk, s 
azokat megerősítsük és hogy őket az építő munkáért hevülő és akaraterős 
jellemekké fejlesszük: ezen szent czél szolgálatában a tanári testület minden 
rendelkezésére álló morális eszközt és alkalmat felhasznált.

Ennek szolgálatában állottak az intézet helyiségeiben rendezett ünne
pélyek és esték. E téren különösen áldásosán működik az ifjúsági belmissziói 
egyesület. A deáksegélyezés czéljaira 773 K 68 f-t, a gyámintézet czéljaira 
pedig 221 K 14 f-t fordított.

E helyen örömmel említem fel, hogy — amint az az Értesítőben közlött 
kimutatásokból is kitűnik — az ifjúság ezen évben is minden nemes iskolai, 
emberbaráti és hazafias czélra készségesen áldozott, adakozott. A többi közt 
p. o. az Országos Gyermekszanatórium Egyesület javára az ifjak között ren
dezett gyűjtésnek eredménye 190 K 77 f volt.

5. Oktatás. Az ifjúsági katonai lövészeti tanfolyamon ezen tanévben a
VII. és Vili. o.-ból összesen 47 ifjú vett részt. Sajnos, hogy a tanfolyamot 
ismét csak január hó második felében nyitották meg és hogy a czéllövészet 
legértékesebb és igy legérdemesebb részéhez — a katonai lövöldében éles 
tölténynyel való lövészethez — az előző évek gyakorlatától eltérőleg, ezen év
ben a tanfolyamra jelentkezett tanulóknak csak egy részét engedték, amely 
eljárás több ambicziózus ifjúnak kedvét szegte. A dijlövészetet junius hó 1-én 
tartottuk meg. A kitűzött dijakból 11, még pedig a három első is, az érmek
ből 6 tanulóinknak jutott.

Jobban sikerült a kardvivó tanfolyam, melyet az idősebb tanulók kéré
sére november hó 1-től márczius 28-ig terjedő időre szerveztünk az intézet 
tornacsarnokában. A tanfolyamot Kajtán Károly honvéd főreáliskolai okleveles 
segédoktató vezette és részt vett benne a VI., VII. és Vili. o.-ból 22 ifjú. 
Többen szorgalmukkal és ügyességükkel tüntették ki magukat.

6. Látogatások. Püspök ur Öméltósága a főhatóság képviseletében inté
zetünket november hó 29-én, deczember 1-én, január hó 24., 25. és 26-án 
szerencséltette látogatásával. A magas kormány megbízásából a győri tan
kerületi főigazgató, Városy Tivadar, iskolánkat május hó 9., 10. és 11-én 
látogatta. Tapasztalatait ugyanezen hó 11-én tartott értekezleten közölte a
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tanári testülettel. Ezen értekezleten felvett jegyzőkönyv egy példányát május hó 
31-én terjesztettem fel püspök ur Öméltóságához.

7. Szegényügy, adományok. A kiosztott ösztöndíjakról és segélyekről, 
melyet az ifjak ösztöndíj, segély, jutalmazás, tandíjmentesség és alumneumi 
kedvezmény czimén élveztek, az iskolai Értesítőben számoltam be.

Örömmel ragadom meg az alkalmat e helyen is, hogy hálás köszönettel 
emlékezzem meg azon nagylelkű és jelentékeny adományokról, melyeket az 
intézetnek és az ifjúságnak nemesszivü és lelkes pártfogói ezen tanévben is 
iskolánknak juttattak. 1. Boldogemlékezetü vései Véssey Sándor, volt egyház
kerületi felügyelő ur két tanuló alumneumi dijának fedezésére 400 K-t, az 
ifjúsági belmissziói egyesületnek 200 K-t és a Magyar Társaságnak 100 K-t 
adományozott. 2. Poszvék Sándor nyug. ev. theol. akad. igazgató ur két 
tanuló tandiját fizette le és egyéb czélra is adakozott. 3. Dr. Rátz Ottó főisk. 
felügyelő ur Istenben boldogult Gyula fiának megtakarított pénzéből (431 K) 
az ő emlékezetére ösztöndij-alapitványt létesített. 4. Rupprecht Olivér nagy- 
birtokos ur a Kirándulási alapot 70 K-val gyarapította.

8. Ifjúsági kirándulások. A tanulókat ezen évben is az osztálytanárok 
és a természetrajzi szaktanár Sopron vidékének legérdekesebb helyeire részint 
tanulmányi, részint természetrajzi kirándulásokra kalauzolták. Wienben meg
nézték a természetrajzi múzeumot és a schönbrunni állatkertet. Junius 22-től 
30-ig terjedő időben 32 tanuló 3 tanár vezetése és felügyelete mellett 
Erdélybe megy.

9. Személyi ügyek. Végül tisztelettel jelentem, hogy Szabó József tanár
nak az első és Hetvényi Lajos tanárnak a harmadik ötödéves korpótlék jár 
szeptember 1-től.

A nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 1912 január hó 
1-től kiutalt magasabb személyi pótlék folytán Bothár Dániel, Stromp Gyula 
és Hollós János tanároknak a magasabb, a VII. fizetési osztálynak megfelelő 
lakáspénz élvezete is megnyílt.“

A főiskolai nagybizottság a jelentést egész terjedelmében tudomásul vette.
Tudomásul szolgál.

1 6 3 -  A lyceumi igazgató jelentése kapcsán a főiskolai nagybizottság 
Szabó József tanárnak 1912 szeptember hó 1-től kezdve az első, Hetvényi 
Lajos tanárnak pedig ugyanazon időtől kezdve a harmadik ötödéves korpót
lékot, egyenként 200—200 K-t kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
1 6 4 -  Ugyanazon igazgatói jelentés kapcsán a főiskolai nagybizottság 

Bothár Dániel, Stromp Gyula és Hollós János tanároknak az 1910. évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 95., illetve az 1911. évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 101. pontjában foglalt határozatok alapján 
1912 január hó 1-től számítva a VII. fizetési osztálynak Sopronban megfelelő 
lakáspénzt, évi 1280 K-t kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
6



ÏG £5. Ugyanazon főisk. nagybizottsági ülés jegyzőkönyvének 21. pontja 
szerint olvastatott Papp József igazgatónak a soproni ág. hitv. ev. tanitóképző- 
intézet 1911112. évi állapotáról szóló következő jelentése:

A soproni ev. tanítóképző-intézet állapotára vonatkozó jelentésemet az 
1911/12. iskolai évről tisztelettel következőkben terjesztem elő.

1. Fölvettünk az 1. osztályba 25, a Il.-ba 28, a Ill.-ba 12, a IV.-be 21, 
összesen 86 növendéket. Évközben eltávozott 1, meghalt 1, az év végén tehát 
a létszám volt 84. Ezenkívül beiratkozott 1 magántanuló. Vallásra nézve 66 ev., 
1 ref., 15 róm. kath. és 3 izraelita.

A tanitóképesitő vizsgálatra jelentkezett 21 rendes- és 1 magántanuló, 
összesen 22-en. A vizsgálaton azonban csak 21-en jelenhettek meg, mert 
egynek az osztályvizsgálata nem sikerült.

2. A tanulók magaviseletéről, szorgalmáról és tanulásbeli előmeneteléről 
a következő kimutatás nyújt általános képet: a négy évfolyamban volt az 
évvégi vizsgálatok eredménye szerint: 30 példás, 21 dicséretes, 25 jó s 
8 szabályszerű magaviseletü ; 1 ernyedetlen, 23 kitartó, 40 kellő és 18 változó 
szorgalmú; 3 kitűnő, 15 jeles, 49 jó, 5 elégséges és 13 elégtelen osztályzatú 
növendék.

3. Az ifjúság egészségi állapota általában elég kedvező volt, csak két 
beteget kellett hosszabb időre a kórházba küldenünk.

4. A tanári kar működését csak az zavarta némiképen, hogy a gazda
sági tanár személyében volt változás. Szenteh Dezső gazdasági tanárt a 
földmivelésügyi miniszter áthelyezte Breznóbányára, az ottani földmives-iskola 
igazgatójául, annak igazgatóját, Gyulay Károlyt pedig áthelyezte hozzánk. A 
távozó kartárstól fájó szívvel búcsúztunk, az érkezőt bizalommal fogadtuk.

5. A tanári fizetések kiegészítése czimén nyert államsegélyünk a lefolyt 
isk. évben újabb emelkedést mutat. E szerint az igazgatón kívül még egy 
rendes tanár, Simkó Endre került a VII. fizetési osztályba, két tanár a VIII., 
kettő pedig a IX.-ikbe. Államsegélyünk összege 10.100 korona. Simkó Endre 
tanár ur részére tisztelettel kérem a VII. fizetési osztálynak megfelelő lakbért, 
évi 1280 koronát kiutalványozni.

6. Minthogy Kárpáti Sándor kartársunk részére a jövő iskolai évtől 
kezdve a harmadik ötödéves korpótlék esedékessé lesz, tisztelettel kérem 
részére folyó évi szeptember 1-től kezdődőleg 200 korona kiutalványozását.

7. Intézetünk protestáns vallásu növendékei körében az elmúlt év folya
mán harmadszor alakult meg a belmissziói egyesület s ez évben is folytatta 
áldásos munkásságát.

8. Azonban a katonai lövészeti tanfolyamban ez idén nem vehettünk 
részt, mivel e czélra nem állott rendelkezésünkre egyetlen szabad délután 
sem. De résztvett intézetünk a komáromi kerületi tornaversenyben és pedig 
szép sikerrel, amennyiben a 18 résztvevő 10 érmet s elismerő oklevelet szerzett.

9. Az egyetemes egyház által az állami képesítő-vizsgálati szabályzat 
alapján készített s kötelezőleg elrendelt uj szabályzatot ez évben a maga
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teljességében alkalmaztuk, kivéve a vallástant, mivel e legfontosabb tárgyunkra, 
egyetemes vallástanitási tervünk rendelkezése ellenére heti 14 óra helyett csak 
9 órát fordíthattunk. Nem mulaszthatom el, hogy ismételten rá ne mutassak 
arra a visszás és immár tarthatatlan helyzetre, hogy evangélikus tanítóképzőnk 
épen a vallástanitást, a leendő vallástanitók képzését kénytelen — a törvényes 
intézkedések ellenére — a kelleténél szükebb keretek közé szorítani. Újból 
is felkérem tisztelettel iskolánk intéző hatóságát: keressen módot arra, hogy 
tanítóképzőnknél külön vallástanári állás szerveztessék, mely álláshoz a heti 
14 vallásórán kivül növendékeink vallásos, egyházias szellemben való neve
lése, a belmissziói teendők vezetése, irányítása is kapcsoltatnék; ezenkívül, 
hogy a kötelező heti óraszám kikerüljön, 3—4 órában egyéb tárgy tanítására 
is kötelezve lenne. Ez ellen — mint illetékes helyen is kijelentették — a 
tanügyi kormány sem tenne kifogást. — Igaz, hogy elegendő fedezettel nem 
rendelkezünk, de hát egyházi életünket ily mélyrehatóan érdeklő kérdés meg
oldására elő kell teremtenünk a költséget bárhonnan is.

10. A mennyiségtan-természettudományi tanszékre a folyó évi junius 
hó 5-én Szombathelyen tartott főisk. nagybizotfsági gyűlés határozata szerint 
a pályázat közzé van téve. Minthogy azonban az uj állami tanitóképző-intézeti 
tanterv, állami segélyt élvező intézetünkre nézve is a maga egészében kötelező, 
az összes heti órák száma még ez uj állás szervezésével sincs ellátva. Hogy 
a testgyakorlatnál s a kézimunkánál (szlöjd) a tanterv kívánalmainak legalább 
részben megfeleljünk, be kell állítanunk 2—2 óraszaporulatot. így a korábbról 
még fennmaradó 8 óratöbblettel együtt, a vallási órákon kivül, még 12 díja
zott óra marad. Tisztelettel kérem ennek a kiutalványozását, most még a 
személyek megnevezése nélkül s kérem a főiskolai kisbizottság felhatalmazá
sát, hogy a választandó tanár képesítésének figyelembevételével, a tanári kar 
javaslata alapján, intézze el a részletes tárgyfelosztást.

Visszatérve a vallásoktatáshoz, szabad legyen kérnem, hogy addig is, 
mig a vallástanári állást szervezzük, s hogy egyetemes vallástanitási tervünk 
parancsoló intézkedésének lehetőleg megfeleljünk, mondja ki a mélyen tisztelt 
főisk. Nagybizottság, hogy a III. s IV. évfolyamban az osztálykombinácziót 
eltörli, illetőleg a két osztály vallásiam óráit különválasztja. Ilyen intézkedés 
mellett a III. osztály heti 3 órában külön tanulja az egyháztörténetet évről- 
évre s e tárgyból a szabályzat értelmében osztályképesitő-vizsgálatot tehet. 
A III. oszt. jelenlegi 4-ik órája elmaradhat, a vallásoktatás módszerét a heti 
3 órában a különválasztott osztályban fel lehet dolgozni. A IV. osztály pedig 
átmenetileg heti 3 óra helyett csak kettőt kapna a hit- és erkölcstanra, ami 
bizonyára ér annyit, mint a kombinált 3 óra. Ez most volna legczélszeriibben 
keresztülvihető, amennyiben az uj IV. osztálynak épen a hit- és erkölcstan 
kerül a sorra, a III. osztálynak pedig az egyháztörténet. S ami a fő, csupán 
1 óratöbblettel jár, melynek kiutalványozását tisztelettel kérem.

Érzem, tudom, hogy sokat kérek, de azt is tudom és hiszem, hogy 
egyházkerületünk nagyérdemű vezetősége s főiskolai Nagybizottsága tanitó-
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képzésünk ügyét, annak az állam s önmagunk által alkotott szabályok alap
ján való kifejlesztését, különösen pedig annak egyházias, evangélikus szellem
ben való teljes kiépítését, mint elsőrendű egyházi szükségletet, szivén hor
dozza s intézetünknek ily irányban való továbbfejlesztéséhez a szükséges 
eszközöket megadja.

11. Minthogy egyetemes egyházunk tanitóképesitő-vizsgálati szabályzata 
a vizsgálati dijak megállapítását az egyes fenntartó hatóságokra bízza, bátor 
vagyok erre nézve tanári karunknak, az eddigi gyakorlatnak általánosságban 
megfelelő, következő javaslatát előterjeszteni :

Mondja ki a főisk. Nagybizottság, hogy a soproni ev. tanítóképző- 
intézetben a vizsgálati dijak következőképen állapíttatnak meg :

a) Képesítő-vizsgálati dij rendes tanulónak . . 20 K
b) „ „ magán „ . . .  40 „
c) Osztályvizsgálati dij „ „ . . .  40 „
d) Ósztályképesitő-vizsgálati dij középisk. VIII. osztályt

végzett jelöltnek................................................ 40 „
e) Ismétlő-vizsgálat a b), c), d) eseteknél . . . . 40 „

a) e s e t n é l ............................. 20 „
f) Kiegészítő-vizsgálat dija p. o. német tannyelvre . 20 „
g) Kántorképesitő-vizsgálat dija . . . . . .  20 „

Tanári karunk helyénvalónak találja, hogy a más vallásu növendékek 
járuljanak hozzá az intézet fenntartási költségeihez, azért indítványozzuk, 
hogy beiratáskor évenként fizessenek fenntartási dij czimén 40 koronát, a 
gyakorló-iskolai növendékek pedig 20 koronát.

12. Tisztelettel jelentem, hogy az elmúlt év folyamán a szomszédos 
telek megvétele ügyében, az erre kiküldött bizottság, eljárt, a vétel meg
történt. A telek négyszögöle 20 koronába került, a 3208 D -öl terület 
vételára tehát 6416 koronát tett ki. — Egyidejűleg bérbe vettük a szomszé
dos gyermekkert egyik épületét a gyakorló-iskola czéljaira. — Jelentem 
továbbá, hogy a kormánytól úgy az elmúlt, mint a folyó évre kaptunk kisebb 
felszerelési és építkezési költségek czimén 800—800 korona segélyt. Intéze
tünk kiépítésének igazán égető kérdését azonban e csekély összegek úgyszól
ván semmit sem viszik előbbre, csupán némi reményt nyújtanak arra, hogy 
idővel nagyobb segélyezésre is számíthatunk. Hogy ez a segélyezés minél 
előbb bekövetkezzék, kívánatos volna a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz 
sürgető kérvénynyel fordulni.

A főiskolai nagybizottság a jelentést általánosságban tudomásul vette.
Tudomásul szolgál.

1 6 6 .  A tanitóképző-intézeti igazgató jelentésének 5. pontja kapcsán 
a főiskolai nagybizottság Simkó Endre tanárnak az 1910. évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 95., illetve az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 101. pontjában foglalt határozat alapján 1912. évi márczius hó
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1-től számítva a VII. fizetési osztálynak Sopronban megfelelő lakáspénzt, évi 
1280 K-t kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
167. Ugyanazon igazgatói jelentés 6. pontja kapcsán a főiskolai nagy

bizottság Kárpáti Sándor tanár részére 1912 szeptember hó 1-től kezdve a 
harmadik ötödéves korpótlékot, 200 K-t kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
108- Ugyanazon igazgatói jelentés 9. pontja kapcsán az önálló vallás

tanári állás szervezésére vonatkozólag a főiskolai nagybizottság fenntartotta 
folyó évi junius hó 5-én Szombathelyen tartott ülése jegyzőkönyvének 4. pont
jában foglalt határozatát, melyszerint ez állás szervezését a szinte elháríthatat
lan pénzügyi nehézségek miatt — sajnálattal bár — egyelőre mellőzni kénytelen.

Azt azonban, hogy a III. és IV. osztály vallástanitása külön választassák 
és 1912 szeptember 1-től fogva a vallástan a III. osztályban a vallástanitás 
módszertanával együtt heti 3 órában s a IV. osztályban heti 2 órában külön 
tanittassék, a főiskolai nagybizottság a felhozott képesitővizsgálati nehézség el
hárítása czéljából is indokoltnak találván, elfogadta. De mivel az igy támadt 
egy óratöbblet évi 100 korona állandó többkiadást igényel, a fedezet meg
állapítása végett e kérdést az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz tette át. 

Tudomásul szolgál.
1 6 9 -  Ugyanazon igazgatói jelentés 11. pontja kapcsán a főiskolai nagy

bizottság a tanitóképző-intézeti tanári karnak a vizsgálati dijaknak a tanító
képző-intézetben való megállapítására vonatkozó javaslatát elfogadván, a vizs
gálati dijakat a soproni ev. tanítóképző-intézetben következőkép állapította meg :
a) képesitővizsgálati dij rendes tanulónak.......................................... 20 K
b) képesitővigzsgálati dij magántanulónak.......................................... 40 K
c) osztályvizsgálati dij magántanulónak............................................... 40 K
d) osztályképesitő vizsgálati dij középisk. VIII. osztályt végzett jelöltnek 40 K
e) ismétlő vizsgálatra b), c), d) eseteknél................................... ....  . 40 K
f )  ismétlővizsgálatra az a) esetnél..........................................................20 K
g) képesítő vizsgálat dija pl. német tannyelvre.................................20 K
h) kántorképesitő vizsgálat d i j a ..........................................................20 K.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
170. • Ugyanazon igazgatói jelentés 11. pontja kapcsán a másvallásu 

növendékeknek s gyakorló-iskolai tanulóknak a beiratáskor fenntartási dij 
czimén fizetendő járulékára vonatkozó javaslatot (1. az igazg. jelentés 11. pontja 
végét) a főiskolai nagybizottság a kisbizottsághoz teszi át, figyelmébe ajánlván 
annak megfontolását, vájjon nem volna-e helyes a tanítóképzőben általában 
mérsékelt összegű tandijat megállapítani.

Tudomásul szolgál.
1 7 1 . Ugyanazon igazgatói jelentés 12. pontja kapcsán az építkezési 

államsegélynek a közoktatásügyi kormánytól való újabb kérelmezését, — 
tekintve, hogy ez már a múlt években ismételten megtörtént, de törvényes



alap híján eredménytelenül, — a főiskolai nagybizottság ez idő szerint 
mellőzendőnek tartotta.

Tudomásul szolgál.
1 7 3 .  Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés jegyzőkönyvének 22. 

pontja szerint olvastatott Budaker G. Károly igazgatónak az egyházkerületi 
kőszegi leány nevelő-intézet 1911/12. évi állapotáról szóló következő jelentése:

Az 1911 — 12. iskolai évről szóló jelentésemben mindenekelőtt mély meg- 
illetődéssel és igaz részvéttel kell megemlékeznem mélt. vései Véssey Sándor 
egyházkerületi felügyelő urnák f. évi május hó 2-án történt váratlan elhunytáról. 
Az ő halálával az egyházkerületet ért nagy veszteség súlyosan érinti intézetünket 
is, amelynek szeretve-tisztelt vezérünk nemcsak buzgó és körültekintő elöljárója, 
hanem atyai jóakarója és nemeslelkü jóltevője is volt. Emlékezetét intézetünk 
tanári testületé és ifjúsága egyaránt hálás kegyelettel meg fogja őrizni.

A kőszegi felsőbb leányiskola és a vele kapcsolatos internátus 1911/12. 
tanévi állapotáról van szerencsém a következőket mély tisztelettel jelenteni :

A tanév kezdete és lefolyása. A bejáró tanulókat szeptember 1—2-án, a 
bentlakó növendékeket szeptember 4—6. napjain irtuk be a délelőtti órákban, 
ugyanezen napokon délutánonkint pedig megtartottuk a javító- és felvételi 
vizsgálatokat. Az iskolaévet szeptember 7-én nyitottuk meg szokásos módon 
istenitisztelettel és iskolai ünnepséggel Gyurátz Ferencz püspök ur, a helyi 
iskolai bizottság tagjai és nagyszámú közönség jelenlétében. A rendes tanítás 
szeptember 9-én kezdődött s azóta fennakadás nélkül folyt a mai napig. Hosz- 
szabb megszakításokat csak a szabályzatunkban megállapított szünidők okoztak.

Tanári testület és internátusi nevelő személyzet. A tanári testületben nem 
történt változás. Az 1910/11. iskolai év utolsó harmadában családi körül
mények miatt szabadságolt Tholdné Nagy Stefánia r. tanítónő az elmúlt tanév
ben állását ismét betöltötte.

Csak egyes tanerők személyi viszonyaiban állottak be változások, 
amelyekről a következőket bátorkodom jelenteni :

Arató István tanár 1911. évi szeptember 1-től kezdve állásában véglege- 
sittetett s ugyanazon időtől fogva élvez 600 K állami fizetéskiegészitést.

Ugyancsak 1911 szeptember 1-től számítva részesülnek Budaker G. 
Károly igazgató a VII., Bakos Julia, Bakó Ilona, Grünberg Margit, Miklós 
Berta és Tholdné Nagy Stefánia r. tanítónők pedig a IX. fizetési osztálynak 
megfelelő állami fizetéskiegészitésben, amiről e helyen is a magas kormány 
iránti hálás köszönettel teszek említést.

Jelentem továbbá, hogy Bakó Ilona és Miklós Berta r. tanítónők második 
ötödéves korpótléka 200—200 korona összegben 1912. évi szeptember hó 1-től 
esedékes. (1907. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 34. pontja.)

Az internátusi nevelöszemélyzetben sem volt változás. Az internátus- 
vezetőnői állás az elmúlt tanévben is betöltetlen maradt és az internátusi ügyek 
vezetésével az igazgató volt megbízva, aki igy, a bentlakó növendékek nagy 
számánál fogva, az eddiginél még nagyobb mértékben túlterhelve volt.
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Növendékek száma és elhelyezése. Felvettünk az év elején 119 rendes-, 

4 magán- és 5 rendkívüli tanulót. Az utóbbiak közül 4-en karácsonykor tett 
felvételi vizsgálat alapján rendes tanulókká lettek és mivel évközben sem 
kilépés, sem uj tanulók felvétele nem történt, most, a tanév végén, van inté
zetünkben 123 rendes-, 1 rendkívüli- és 4 magántanuló.

A négy alsó osztály látogatottsága a lefolyt évben is teljesen megnyug
tató volt, ellenben az V. és VI. osztály, mint eddig, úgy most is néptelen. 
Az előbbinek 6 tanulója között van 3 uj, tehát az előző évi IV. osztály 16 
tanulója közül csak 3 jött vissza az V. osztályba, de ezek is csak kedvezmények 
elnyerése reményében. Ez a helyzet a legnagyobb valószínűség szerint a jövő
ben is változatlan marad, ha a fenntartó egyházkerületnek nem lesz módjában 
az intézet fejlesztésével a felsőbb osztályok vonzóerejét emelni.

Az internátusba felvételre jelentkezett 93 növendék közül 86-ot tudtunk 
elhelyezni, de csak minden rendelkezésre álló helynek alaposan kiszámított 
felhasználása mellett. Könnyű elképzelni, hogy e nagyszámú növendékek nem 
jól voltak elhelyezve, ha meggondoljuk, hogy épületünknek 3 évvel ezelőtt 
történt kibővítésével is csak a hálótermek száma gyarapodott annyival, hogy 
70 növendék-ágyat kényelmesen felállíthatunk, ellenben a többi, eredetileg 50 
növendék befogadására tervezett internátusi helyiségek egyáltalában nem vál
toztak meg. Hogy ily zsúfoltság mellett a múlt évi jelentésemben részletezett 
hiányok még nagyobb mértékben voltak érezhetők, nem szorul bővebb bizo
nyításra, azonban ez alkalommal is hangoztatnom kell az orvoslás szükséges
ségét, mivel intézetünk fejlődése sajátos helyzeténél fogva az internátusbán 
gyökeredzik és igy csak a bentlakási viszonyoknak a jogos igényeket kielé
gítő rendezése esetén lehetséges.

Tanítás és nevelés. A lefolyt iskolai évben is a már előbb használt, 
engedélyezett tankönyvek alapján és az állami tanterv szerint tanítottunk, mégis 
azon eltéréssel, hogy ev. vallásu növendékeink az állami tanterv által előirt 
tárgyakon kivül még egyházi éneket is tanultak heti 2 órában, továbbá az
V. és VI. osztály összevonva részesült rajz-, torna-, ének- és kézimunka
oktatásban, ami ezen osztályok tanulóinak csekély létszámánál fogva egyál
talában nem csökkentette a tanítás eredményét.

Ellenben a vallásoktatásnál érezhetők voltak a múlt évi jelentésemben is 
emlitett hátrányok, mert az anyag helyes felosztása szempontjából jónak láttuk 
az osztályoknak eddigi összevonását a most lefolyt tanévben még fenntartani 
és az alsó osztályoknak a főiskolai nagybizottság által engedélyezett külön
választását csak a jövő 1912/13. tanévtől kezdve életbeléptetni. Ez az intéz
kedés mindenesetre sikeresebbé fogja tennti a vallásoktatást, de intézetünk 
legmagasztosabb feladata, a valláserkölcsi nevelés, csak külön vallástanár 
alkalmazásával nyerhetne teljesen kielégítő megoldást, amire az egyházkerület 
az intézet fejlesztése esetén talán módot is fog találhatni.

A valláserkölcsi nevelés érdekében különben most is felhasználtunk 
minden rendelkezésünkre álló eszközt, megtartottuk az eddig szokásos ájtatos-



Ságokat és növendékeinket ünnep- és vasárnaponkint templomba vezettük, a konfirmált ifjúsággal pedig úrvacsorához járultunk.
A testi nevelés követelményeit is igyekeztünk iskolában és internátus

bán egyaránt minden tekintetben érvényre juttattni.
Ifjúságunk szorgalma és tanulmányi előmenetele kielégítő, erkölcsi maga

viseleté teljesen megfelelő volt, amiről az évvégi osztályzatok is határozott 
tanúbizonyságot tesznek.

A tanításról szóló jelentésemben ez alkalommal is őszinte köszönettel 
teszek említést Petrik Vilma nevelőnő fáradozásáról, aki a felsőbb osztályok 
szorgalmas növendékeit a lefolyt évben is a tavalyinál még szebb eredménynyel 
díjtalanul oktatta fafaragásban.

Az intézet egészségi viszonyai a lefolyt iskolai évben is általában ked
vezők voltak, amennyiben komolyabb betegség nem fordult elő sem a tan
testület tagjai, sem a tanulók között. Igaz ugyan, hogy karácsony után ragá
lyos betegség, a fültőmirigylob ütött tanyát intézetünkben, de az összes esetek 
oly enyhe lefolyásuak voltak, hogy az iskolai munkát nem zavarták meg, 
csak a betegek elhelyezését és elkülönítését nagy mértékben megnehezítette 
az internátus általános zsúfoltsága.

Az elmúlt iskolai évben is féltő gonddal őrködtünk növendékeink egész
ségi állapotán s ezen fáradozásunkban buzgó odaadással támogatott inter- 
nátusi orvosunk.

Iskolai ünnepségeket rendeztünk az iskolai év megnyitása és bezárása 
alkalmával. Vallásos estével ünnepeltük meg a reformáczió emlékét és val
lásos ünnepélyt tartottunk karácsony estélyén is az intézetben maradt növen
dékek számára, akiket a boldogult egyházkerületi felügyelő ur nemeslelkü 
áldozatkészségéből nemcsak gazdagon feldiszitett karácsonyfával, hanem még 
külön ajándékokkal is megörvendeztethettünk.

A tanulók hazafias érzésének ápolására a lefolyt évben megtartottuk a 
szokásos ünnepélyeket.

Látogatások. Gyurátz Ferencz püspök ur négyszer szerencséltette inté
zetünket látogatásával és pedig a tanév megnyitása alkalmából, továbbá 
november 24—25., deczember 21—22. és február 21—23. napjain. A deczem- 
beri látogatás alkalmával mélt. Véssey Sándor egyházker. felügyelő urat is 
üdvözölhettük intézetünkben, még pedig utoljára és ugyanakkor megjelentek 
nt. Varga Gyula esperes, intézeti felügyelő ur és tek. Hollós János, Jausz 
Vilmos és Papp József főisk. nagybizottsági tag urak is, hogy a helyi iskolai 
bizottsággal az intézet fejlesztése ügyében folytatott tanácskozásban részt 
vegyenek.

Április 25-én meglátogatták az intézetet a győri tankerületi középiskolák 
igazgatói Várossy Tivadar kir. főigazgató ur vezetése mellett.

Az állami felügyeletet teljesítő Marusák Pál miniszteri biztos ur intéze
tünket május 20—21. napjain látogatta meg nagytiszt. Varga Gyula esperes
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és nagyságos dr. Berzsenyi Jenő intézeti felügyelő urak jelenlétében. Utóbbi 
elnökölt a tantestülettel tartott értekezleten is, amelyen a miniszteri biztos ur 
a tapasztaltak fölött, jelentéktelen kifogásokat leszámítva, megelégedését fejezte 
ki. Erről tanúskodik az értekezleti jegyzőkönyv is, melynek egyik példányát 
felterjesztettem püspök úrhoz.

Adományok, ajándékok, segélyügy. Intézetünket a lefolyt iskolai évben 
is felkeresték nemeslelkü jóltevők részint pénzbeli adományokkal, részint 
természetbeni ajándékokkal.

1911. évi május 16-tól 1912. évi május 15-ig befolytak a következő 
összegek :
1. Közvetlenül az intézeti pénztárhoz beküldött adományok összege 2430-10 K.
2. Az egyházkerületi pénztárnál befolyt össszegek :

a) Adományok és offertóriumok . . . 2305'34 K
b) Évi járulékok........................................ 4550’— K
c) Gyűjtések.............................................  23795 K
d) Alapítványok j a v á r a ......................... 1540'— K 8633'29 K.

Összesen: 11063'39K.
Tandíjmentességet élveztek a múlt évi egyházkerületi közgyűlés határozata 

értelmében mindazon bentlakó növendékek, akik már az előző iskolaévben 
is az intézet tanulói voltak, továbbá a helybeli ev. egyháztanács határozata 
folytán 5 helybeli ev. vallásu bejáró növendék.

Az internátusbán két növendék (Javos Olga V. és Szalay Gizella I. o.) 
a Haubner-féle alapítvány kamatait élvezte, két növendék (Borbély Irén I. és 
Mesterházy Vilma V. o.) a mélt. egyházkerületi felügyelő ur adománya folytán 
részesült ingyenes ellátásban, azonkívül még 9 növendéknek volt kedvezménye 
1000 korona összegben.

Az intézet javára beérkezett természetbeni ajándékokról, az össztöndijak 
odaítéléséről, valamint a segélyügy összes ágairól a tanév végén megjelenő 
Értesítőnk fog részletesen beszámolni.

Az évzáró vizsgálatokat junius 21—25. napjain, az évzáró ünnepélyt pedig 
junius 26-án fogjuk megtartani s ugyanezen a napon a tanuló-ifjuságot is 
elbocsátani.

Amidőn a részletes adatokra vonatkozólag legközelebb megjelenő iskolai 
Értesitünkre bátorkodom utalni, végül kérem a mélyen tisztelt Főiskolai Nagy
bizottságot, hogy ezen jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

A főiskolai nagybizottság a jelentést tudomásul vette.
Tudomásul szolgál.

1 7 3 .  A kőszegi felsőbb leányiskolái igazgató jelentése kapcsán a főisk. 
nagybizottság Bakó Ilona és Miklós Berta rendes tanítónőknek 1912 szept. 
hó 1-től- a második ötödéves korpótlékot 200—200 koronát, kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.



I T  I -  Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés jegyzőkönyvének 23. 
pontja szerint előterjesztetett Gyalog István igazgatónak a bonyhádi ág. hitv. ev. 
főgimnázium 1911/12. évi állapotáról szóló jelentése.

A főiskolai nagybizottság az intézet buzgó és eredményes munkássá
gáról tanúskodó jelentést megnyugvással tudomásul vette. Néhai Marhauser 
Imrének, az intézet 33 éven át volt fáradhatatlan, lelkes tanárának, közegyhá
zunk odaadó, buzgó munkásának emlékét jegyzőkönyvében megörökítette.

Tudomásul szolgál.
1 7 5 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 24. pontja szerint előterjesztetett 

Németh Sámuel igazgatónak a felsőlövői ág. hitv. ev. főgimnázium 1911/12. évi 
állapotáról szóló jelentése.

A főiskolai nagybizottság a jelentést tudomásul vevén, örömének adott 
kifejezést a felett, hogy az intézet czélszerü, szép, uj épülete a múlt év őszén 
ünnepélyes felavatással magasztos rendeltetésének, hazai protestáns közoktatás- 
ügyünk szolgálatának átadatott. Örömmel értesült a jelentésből arról is, hogy 
a 44.800 K évi fenntartási államsegélyt biztositó szerződés megkötéséhez a 
magas tanügyi kormány hozzájárult s igy az intézet pénzügyi viszonyai is 
rövid idő alatt konszolidálódnak, bár a jelentéshez csatolt jövő évi költség- 
vetés még mindig 6477 K 87 f évi hiányt tüntet fel.

Tudomásul szolgál.
1 7 6 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 25. pontja szerint előterjesztetett 

Stettner Aurél igazgatónak a felsőlövői ev. tanítóképző-intézetről szóló 1911/12. 
tanévi jelentése.

A főiskolai nagybizottság a felsőlövői tanítóképző-intézetről szóló ezen 
első önálló jelentést tudomásul vevén, melegen üdvözli a felsőlövői egyház- 
községet azon nagyfontosságu s áldozatkész elhatározásáért, melylyel tanítóképző- 
intézetét önállóvá tette s örömmel üdvözli magát a tanítóképző-intézetet is az 
önálló működés terén ezen első lépése alkalmával. Anyagi támogatásért be
nyújtott kérését az egyházker. pénzügyi bizottság jóakaratu figyelmébe ajánlja.

Tudomásul szolgál.
I T T -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 26. pontja szerint az igazgatói 

jelentések kapcsán püspök ur előterjeszti az egyházkerület fenhatósága, illetve 
felügyelete alá tartozó középiskoláknak a megbízott tankerületi főigazgatók, illetve 
miniszteri biztos által történt megvizsgálásáról felvett s az illető intézetek igaz
gatói által hozzá beküldött jegyzőkönyvek egy-egy példányát, amely jegyző
könyvek a közoktatásügyi kormány előtt vannak hivatva az intézetek állapotáról 
és évi működéséről beszámolni. E jegyzőkönyvek az igazgatói jelentésekkel meg- 
egyezőleg általában megnyugtató képet tárnak elénk ez évben is a meglátogatott 
intézetekről s úgy a tanulmányi előmenetelt, mint a fegyelmi állapotot kielégítőnek, 
megfelelőnek mondják. Külön is kiemelendő azonban Marusák Pál miniszteri biz
tosnak a kőszegi felsőbb leányiskola meglátogatásáról előterjesztett jelentése, mely 
„nagy örömmel és elismeréssel emeli ki, hogy anyagi tekintetben is szép haladást 
tett az intézet a folyosók és tantermek berendezésében. A folyosók szőnyegei és
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czélszerü, ízléses fogasai, igazán értékes s művészi szép képei s a tantermek 
szemléltető képei rendkívül előnyösen változtatták meg az intézet külső képét“ . 
„Az intézet tanulmányi, szellemi állapotára vonatkozólag a miniszteri biztos 
teljes határozottsággal jelenti ki, hogy nemcsak megfelelő, de fölötte örven
detes. A tanári testület képzettsége, buzgósága, ügyessége teljes elismerésre 
méltó s még a tavalyihoz képest is emelkedőben van.“ „Örömét fejezi ki az 
intézet szép, sőt mondhatni bámulatos emelkedésén, s annál őszintébb s iga- 
zabb ez az öröme, mert hisz ő is munkatársa az iskolának, melynek fejlő
déséért fáradozik.“

A főiskolai nagybizottság a főigazgatói látogatásokról szóló ezen jelen
tést megnyugvással tudomásul vette.

Tudomásul szolgál.
1 7 8 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 27. pontja szerint Freyler Emma 

kőszegi felsőbb leányiskolái tanítónő és Arató István tanár a hivatalos tanári 
esküt letették.

Tudomásul szolgál.
1 7 9 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 28. pontja szerint a kőszegi 

leányiskolái helyi bizottság a felhozott indokoknál fogva pártolólag terjesztette 
a főiskolai nagybizottság elé Schermann Ede rábakereszturi tanítónak azon 
kérését, hogy I. osztályú leánya, Karola a tandíj fizetése alól felmentessék.

A főiskolai nagybizottság, — ámbár e tandijelengedéssel már átlépi azt 
az 1000 K összeget, melyet a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőköny
vének 74. pontja a kedvezményre maximumként megállapított, — mégis folya
modót, tekintettel arra, hogy 12 gyermeke közül most is négyet iskoláztat, 
a Karola leánya után az 1911/12. iskolai évre járó tandíj megfizetése alól 
felmenti. Egyúttal azonban felkéri a kőszegi helyi bizottságot, hogy a múlt 
évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 74. pontjában megjelölt 1000 K 
összeget a kedvezmények tekintetében maximumnak tekintvén, lehetőleg ne 
merítse azt ki a tanév elején csak tartásdijkedvezmények odaítélésével, hanem 
hagyja meg legalább egy részét esetleg később jövő, méltánylást érdemlő 
kérések teljesítésére.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
1 8 0 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 29. pontja szerint a kőszegi 

leányiskolái helyi bizottság a Szájbély Gyula-féle ösztöndij-alapitványra vonat
kozólag oly értelmű felterjesztést intéz a főiskolai nagybizottsághoz : kérje 
meg az alapitványtevőt, hogy az alapítvány kamatainak kiosztására vonatkozó 
határozatot kegyeskedjék, úgy megváltoztatni, hogy ezen ösztöndíjat az inté
zetnek egy növendéke nyerhesse el, kit a helyi bizottság arra érdemesnek talál.

A főiskolai nagybizottság felkéri püspök urat, hogy az alapítványt tevő 
Szálybély Gyula urnái a helyi bizottság kérését tolmácsolni s annak teljesítését 
kieszközölni kegyeskedjék.

Helyeslő tudomául szolgál.
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I H l-  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 30. pontja szerint a helyi bizottság 
pártolólag terjesztette a főiskolai nagybizottság elé Arató István kőszegi felsőbb 
leányiskolái tanár kérvényét, melyben tanulmányainak a göttingai egyetemen 
való kiegészítése s a német középfokú nőnevelés közvetlen tanulmányozása 
czéljából egy évi szabadságot kér oly feltétellel, hogy a szabadságolás idejére 
önköltségén helyettest állít.

A főiskolai nagybizottság méltányolván Arató István tanárnak elhatáro
zását, amennyiben szerzett ismereteit s tapasztalatait majdan az intézet javára 
is gyümölcsözted fogja, az 1912/13. tanévre a kért szabadságot neki meg
adja, de csak azzal a feltétellel, ha minden tekintetben elfogadható helyettest 
állít, akinek díjazásáról maga gondoskodik ; még igy is hangsúlyozza a föisk. 
nagybizottság, hogy ez az eset preczedensül, amire folyamodó is hivatkozik, 
semmiképpen nem szolgálhat.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
Ugyanazon ülés j.-könyvének 32. pontja szerint a főisk. nagybizott- 

ság a kőszegi leánynevelő-intézetben használaton kívül helyezett padokat dara
bonként 4 K-ért a nagysitkei leányegyházközség iskolája számára átengedi.

Jóváhagyó tudomásul'szolgál.
1 H 3 . Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 33. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság Budaker Károly kőszegi felsőbb leányiskolái igazgatót buzgó és 
eredményes munkálkodása iránt hálás elismeréssel, saját kérésére az internátus 
vezetése alól felmentette, az internátus-vezetőnői állásnak az 1912/13. tanévtől 
kezdve való betöltését elhatározta s ezen határozatának az egyházkerület által 
már elfogadott eddigi feltételek lehető megtartásával való végrehajtását a 
kőszegi helyi bizottságra bizta.

Helyeslő tudomásul szolgál.
1 H Í .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 34. pontja szerint a kőszegi 

leányiskolái helyi bizottság javaslatára a főiskolai nagybizottság a kőszegi 
leánynevelő-intézet fejlesztésére kiküldött albizottságot Hrabovszky István, dr. 
Schneller Aurél, Beyer Teofil és Weöres István biz. tagokkal kiegészítette.

Tudomásul szolgál.
1 8 í> - Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 37. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság Nádassy Gyuláné Bancsó Erzsiké részére, tekintettel volt férjének 
1912 május hó 31-én történt elhunytára, annak folyó évi junius havi fizeté
séből 100 K-t kiutalványozott.

Tudomásul szolgál.
1Ö<>. Az 1912 julius hó 5-én Sopronban tartott főiskolai nagybizottsági 

ülés jegyzőkönyvének 2. pontja szerint a főiskolai nagybizottság a soproni 
ág. liitv. ev. lyceumnál (államilag segélyezett főgimnáziumnál) megüresedett 
görög-latin tanszékre hat pályázó közül titkos szavazással túlnyomó szótöbb
séggel (19 szavazattal 4 ellenében) Revuczky Vilmos jelenleg felsőlövői ev. 
főgimnáziumi okleveles helyettes tanárt választotta meg ugyancsak helyettes 
tanári minőségben és öt ezen állásának 1912 szeptember hó 1-én leendő
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elfoglalására felhívta. Évi 1600 (ezerhatszáz) korona fizetése 1912 szeptember 
1-től folyósittatik.

Az egyházkerületi közgyűlés Revuczky Vilmosnak soproni 
lyceumi h. tanárrá történt megválasztatását tudomásul veszi, őt 
ezen állásában bizalommal üdvözli.

1 S T .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 3. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság a soproni ág. hitv. evang. tanítóképző-intézetnél rendszeresített 
természettudományi, illetve mennyiségtani és természettani segédtanári állásra 
a kiirt pályázat értelmében hét pályázó közül titkos szavazással, túlnyomó 
szótöbbséggel (19 szavazattal 4 ellen) Kerber János jelenleg pozsonyi evang. 
lyceumi okleveles helyettes tanárt választotta meg, s őt ezen állásának 1912 
szeptember hó 1-én leendő elfoglalására felhívta. Állami fizetéskiegészitéssel 
évi 2000 K-ra kiegészitendő évi 1000 K fizetését s 720 K lakáspénzét a fő
iskolai nagybizottság ugyancsak 1912 szeptember hó 1-től folyósítja.

Az egyházkerületi közgyűlés a választást tudomásul veszi s 
Kerber Jánost a soproni tanitóképző-intézeti segédtanári állásban 
bizalommal fogadja s szívesen üdvözli.

1 8 8 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság megbízta a kisbizottságot, hogy a megválasztott tanároktól a 
hivatalos esküt — amennyiben ilyet még nem tettek — kivegye.

Tudomásul szolgál.
1 8 9 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint olvastatott 

Pröhle Károly theol. akad. tanárnak, mint egyházker. megbizottnak az egyház- 
ker. kőszegi fels. leányiskolában az 1911 — 12. tanév végén tartott évzáró vizs
gálatokról szóló jelentése, mely szerint e vizsgálatok arról tanúskodnak, „hogy 
az iskolában az egész éven át igazán komoly, serény munka folyt, melynek 
eredménye úgy a hivatása magaslatán álló tantestületnek, mint az ifjúságnak 
becsületére válik“ s azt mutatja, „hogy egyházkerületi felsőbb leányiskolánk 
jó kezekben, jó utón és jó helyen van“ .

A főiskolai nagybizottság e jelentést örvendetes tudomásul vette s a tan
testületnek s igazgatónak elismerését nyilvánította.

Örvendetes tudomásul szolgál.
1 9 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 7. pontjában a főiskolai nagy

bizottság Tholdné Nagy Stefánia kőszegi felsőbb leányiskolái rendes tanító
nőnek családi körülményeire való tekintettel az 1912 — 13. tanév első három 
hónapjára (szeptember, október s novemberre) szabadságot engedélyezett.

Tudomásul szolgál.
1 9 1 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 8. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság özv. Németh Sámuelné tápintézeti gazdaasszonynak a tápintézet
től való önkéntes megválása alkalmából 19 éven át tanúsított odaadó szor
galmáért, gondos kötelességteljesitéséért s lelkiismeretes hűségéért köszönetét 
nyilvánítván, egyúttal, mivel nyugdíjban a tápintézeti szabályzat értelmében



nem részesülhet, neki egyszersmindenkorra 400 K jutalmat szavazott meg a 
tápintézeti pénztárból.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
1 9 S .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 9. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság dr. Poszvék Lajos orvosnak az egyházkerületi soproni taninté
zeteknél elfoglalt iskolaorvosi állásáról 1912 julius 2-án történt lemondását 
tudomásul vette s az állás betöltésével a főiskolai nagybizottságot megbízta.

Tudomásul szolgál.
1 0 3 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 10. pontjában Varga Gyula 

biz. tag azon indítványára vonatkozólag, hogy a kőszegi leányiskola fejlesz
tésének napirenden levő kérdésére való tekintettel bizza meg a főiskolai nagy
bizottság Budaker Károly kőszegi felsőbb leányiskolái igazgatót a felsőbb 
leányiskoláknak külföldön, nevezetesen Németországban való tanulmányozásá
val, — a főisk. nagybizottság megbízta a kőszegi leányiskolái helyi bizottsá
got, hogy e kérdésben részletes javaslatot terjesszen a jövő évi nagybizottsági 
ülés elé ; egyúttal felhivta a főiskolai kisbizottságot is, hogy az egyházkerületi 
soproni tanintézetek igazgatóinak és tanárainak esetről-esetre külföldre való 
tanulmányi kiküldetésével foglalkozva, a tanári karokkal egyetértőleg meg
felelő javaslatot terjesszen a főiskolai nagybizottság elé.

Tudomásul szolgál.
1 9 4 .  Hollós János nagybiz. jegyző előterjeszti a más felekezetű, illetve 

állami középfokú iskolákban végzett hitoktatásról a beküldött hitoktatói, illetve 
vizsgálati jelentések alapján összefoglalt jelentését. E szerint összesen 38 közép
fokú iskolában teljesítettek a lefolyt tanévben egyházunk részéről hitoktatást, 
illetve küldtek be az év végén megtartott vizsgálatról jelentést. A 38 tanintézet 
között van 15 főgimnázium, illetve gimnázium és pedig 3 állami, u. m. a 
zalaegerszegi, szentgotthárdi és szekszárdi ; 8 róm. kath. : a győri, pápai, 
veszprémi, szombathelyi, kőszegi, keszthelyi, pécsi és a nagykanizsai ; 3-ref. : 
a pápai, csurgói és gyönki, és 1 magánintézet: a soproni Lahne-féle fő
gimnázium ; van továbbá 4 állami főreáliskola, illetve reáliskola : a győri, 
soproni, pécsi és a sümegi ; 7 felső kereskedelmi iskola és pedig 2 állami : 
a soproni és veszprémi, és 5 községi : a győri, szombathelyi, zalaegerszegi, 
nagykanizsai és pécsi ; 3 állami tanitóképző-intézet : a pápai, csurgói és Csák
tornyái ; 6 tanitónőképző-intézet és pedig 1 állami : a győri ; 1 ref. : a pápai, 
és 4 róm. kath. : a pécsi, veszprémi, kőszegi és soproni ; van 4 felsőbb 
leányiskola és pedig 3 állami: a győri, soproni és a soproni cs. és kir. 
katonatiszti leánynevelő-intézet és 1 róm. kath. : a pécsi ; továbbá 1 m. kir. 
honvéd főreálikola : a soproni, 1 cs. és kir. katonai főreáliskola : a kismartoni,
1 m. kir. honvéd hadapród iskola : a pécsi és 1 cs. és kir. katonai alreál- 
iskola : a kőszegi.

Bár a nyomtatott blanketták nagyon megkönnyítik s egyszerűsítik a 
jelentés megszerkesztését, mégis minden figyelmeztetés ellenére ez évben is
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vannak hiányos jelentések, van több olyan, melyet csak a hitoktató maga irt 
alá, s olyan is, mely több intézetet összevon.

A felsorolt 38 intézetben 24 lelkész és 1 tanító végezte a hitoktatást 
és pedig 20 helybeli és 4 más községbeli. Összesen 694 tanuló részesült 
vallásoktatásban és pedig 98 csoportban 150 heti órában. Vizsgálatot összesen 
653-an tettek. A katonai iskolákban hadügyminiszteri rendelet értelmében nem 
tartanak vizsgálatot. A tanulók között vallásra nézve volt 625 evangélikus, 
59 református, 5 unitárius és 3 görög keleti. Konfirmáltatok 63. Tanképesitó 
vizsgálatot tett a vallástanból 3 tanitóképző-intézeti és 13 tanitónőképző- 
intézeti növendék, mind kitűnő eredménynyel. Az előbbiek közül ketten : 
Bognár József és Fanczler János a csurgói, egy : Arany János a Csáktornyái 
állami tanitóképzőben, az utóbbiak közül heten : Dvorzacsek Ilona, Fridery 
Ilona, Gróf Jolán, Hollós Nelli, Kis Katalin, Nagy Ida és Vidonyi Ilona a 
győri állami, négyen : Csonka Róza, Hoff Ilona, Szutter Mariska és Varga 
Irén a pápai ref., és egy Frühwirt Margit a soproni orsolyita tanitónőképző- 
ben nyert képesítést. A tanitóképzőben képesítést nyert 3 növendék a kántor- 
képesítést is megszerezte. A tanítás többnyire összevont osztályokban s a 
kellő heti óraszámban, s mindenütt engedélyezett tankönyvek alapján történt. 
Az eredmény a jelentések szerint általában jó.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 
hitoktatóknak fáradozásaikért elismerését nyilvánítja.

1 9 5 .  Hollós János főisk. nagybiz. jegyző előterjeszti iskolaügyi összesítő 
jelentését a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben levő középfokú iskolák
ról az 1911 — 12. iskolai évről. Eszerint:

a) Az elemi iskolázást illetőleg a Zábrák Dénes népiskolai bizottsági 
elnök ur által összeállított kimutatás szerint 217.971 lélekszám után tanköteles 
gyermek volt 39.196, vagyis a lélekszámnak 17'9%-a. Saját elemi iskolájába 
járt 38.434, idegen elemibe 970, saját ismétlő-iskolába 9107, idegen ismétlőbe 
679. Iskolába nem járt 568, vagyis 1‘4%- Az elemi oktatást 409 iskolában 
461 tanító végezte, köztük csak 1 nem képesített. Az iskolák jövedelme 
972.005 K, kiadása 985.733 K, túlkiadás 13.728 K. Szegény gyermekek segé
lyezésére 5975 K fordittatott. Uj iskola 11 épült. Az egyház elemi iskolái 
segélyezésére 433.585 K-t fordított, vagyis az összes jövedelem '44‘6%-át.

b) A kőszegi felsőbb leányiskolának az év elején 126, a tanév végén is 
126 (-j- 7) növendéke volt, köztük 76 ( + 1 )  bennlakó. Az oktatást az igaz
gatóval együtt 9 rendes és 6 óraadó, összesen 15 tanár végezte. A növendé- 
dek közül 88 ( +  4) =  69'8% ág. hitv. evangélikus és 100 (— 1) =  79 3% 
magyar anyanyelvű volt. Kitűnő előmenetelő 14, jeles 23, jó 45, elégséges 44. 
Egészen tandíjmentes 62, ösztöndíjas 10, jutalomdijas 4. Az intézet bevétele 
97.049 K, kiadása 98 378 K s igy 1329 K túlkiadása volt.

c) A két (soproni és felsőlövői) négy tanfolyamu tanítóképző-intézet
nek az év elején 140, az év végén 136 növendéke volt, kiket összesen 
15 tanár oktatott. Gyakorló-iskolája csak a soproni intézetnek van és pedig
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4 osztályú. A növendékek közül bennlakó volt 67, ösztöndíjas 53, tandij- 
elengedésben részesült 17. Az ösztöndijak összege 2343 K-ra, a tandijelengedés 
egyenértéke 492 K-ra rúgott. Egyéb jótéteményben részesült 54 tanuló 3450 K 
értékben. Oklevelet 31-en nyertek. A növendékek közül 104 =  76,4%  volt 
ág. hitv. ev. és 91 = 6 6 -9 %  magyar anyanyelvű. Az összes'bevétel 60.766 K, 
a kiadás 66.260 K és igy 5494 K túlkiadása volt ez intézeteknek.

d) A három nyolczosztályu (soproni, bonyhádi és felsőlövői) gimnáziumba 
felvétetett 921 tanuló, vizsgálatot tett 890, köztük 36 volt magántanuló és 
47 ismétlő. A görögpótló tanfolyamot 149 tanuló hallgatta, az összesnek 
16'7%-a- Ösztöndíjas volt 120 tanuló, jutalomdijas 49. Egy tanulóra átlag 
47'6 K ösztöndíj és 62'7 K jutalomdij esett. A tanulók közül egészen tandíj
mentes volt 56, részben 78. Ág. hitv. evang. 482 =  54-l% » magyar anya
nyelvű 706 =  79‘3%- Jeles előmenetelő 49, jó 149, elégséges 513, egy tárgy
ból elégtelen 63, két tárgyból 49, több tárgyból 67, jó magaviseletü 756, 
szabályszerű 97, kevésbbé szabályszerű 12. Érettségi vizsgálatot 77-en tettek, 
közülük 14 jelesen, 25 jól, 29 egyszerűen; 8-an javító, 3-an pedig imétlő 
vizsgálatra utasittattak. A három intézetben 39 rendes-, 3 helyettes-, 2 bejáró 
óraadó, továbbá 3 rendes- és 7 bejáró vallástanár és 4 tornatanitó működött. 
Állami okleveles volt 41, nem állami okleveles 7. A három intézet évi bevé
tele 390.722 K, kiadása 390.239 K. A bevételben a rendes államsegély 66.500 K, 
a tanárok állami fizetéskiegészitő pótléka 18.683 K (csak két intézeté, merta 
felsőlövői külön nem tüntette ki). A vagyon 1,671.970 K (ebben azonban 
nincs benne a felsőlövői intézeté, mely vagyonkimutatást nem adott).

Egyebekben a csatolt részletes kimutatás nyújt bővebb felvilágosítást, 
s élénken illusztrálja azt a fontos kulturális munkát, melyet az egyházkerület 
a lefolyt iskolai évben is végzett a haza és egyház szolgálatában.

Tudomásul szolgál azzal, hogy a jelentés másodpéldánya az 
összegező kimutatással együtt az 1911. évi egyetemes közgyűlési 
jegyzőkönyv 94. pontjának megfelelőleg az egyetemes tanügyi 
bizottság számára e bizottság jegyzőjének megküldetik.

1 9 6 -  Hollós János főisk. nagybiz. jegyző előterjeszti a főiskolai kisbizott- 
ság 1912 augusztus 24-én tartott ülésének 3. jegyzőkönyvi pontját, mely szerint 
a kisbizottság a dr. Poszvék Lajos lemondásával megüresedett főiskolai orvosi 
és egészségtantanári állásra a szabályzat értelmében három évre egyhangúlag 
dr. Szilvási Gyula soproni orvos, képesített egészségtantanár urat választotta 
meg az eddigi feltételek mellett, t. i. 700 K, illetve a tanítóképzőben adott heti 
1 egészségtani óráért külön járó 100 K-val együtt összesen 800 K évi díja
zással 1912 szeptember 1-től fogva.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte :

M a d á r M átyás
egyházkerületi egyházi aljegyző.



1 9 7 -  Tárgyaltatott a folyó évi junius 6-án Szombathelyen tartott rend
kívüli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 9. pontja szerint a kőszegi 
felsőbb leányiskola fejlesztése tárgyában kiküldött bizottságnak Győrött f. évi 
aug. 26-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv, mely szerint tudomásul vévén 
a bizottság azt, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium f. évi 
91.703. számú leiratában kijelentette, hogy az iskola fejlesztéséhez nagyobb- 
mérvü államsegélyt nem helyezhet kilátásba, alapos megvitatás után, a jkv. 
3-ik pontjában a következő határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

„Tekintettel arra, hogy egyházkerületünk kőszegi felsőbb leányiskolájának 
eddigi, aránylag rövid — 12 éves — múltja, az egészséges fejlődésnek két
ségtelen jeleit mutatja, amennyiben a növendékek létszáma, mint a tanintéze
tek életképességének megbízható fokmérője, az alapítás, illetve megnyitás éve 
óta több mint kétszeresére emelkedett és különösen az utolsó években is 
folytonos emelkedést mutat;

tekintettel arra, hogy az egyházkerület leánynevelő-intézete a kies, egész
séges fekvésű s emellett nyugodt, csendes Kőszeg sz. kir. városában és ennek 
ősrégi, megállapodott jellegű evang. gyülekezetében a vallás-erkölcsi és testi 
nevelés szempontjából és minden más tekintetben is egészséges környezetben 
van elhelyezve és éppen ezek a szempontok voltak annak idején, az intézet 
felállítása alkalmával, valamint a jelenben is a legtöbb szülő részéről gyer
mekeik elhelyezésénél a legnagyobb mértékben irányadók;

tekintettel arra, hogy az egyházkerület Kőszeg városának és a kőszegi 
gyülekezetnek, az intézet alapítása alkalmával, valamint a jelenben is újból 
tanúsított elismerésre méltó buzgóságával és áldozatkészségével szemben oly 
erkölcsi kötelezettséget vállalt, mely alól őt csak a végső szükség és elhárít
hatatlan kényszerítő körülmények oldhatják fel, ellenkező esetben azonban 
attól kellene tartani, hogy a hívek bizalma és áldozatkészsége, általában véve 
az egyház intézményei iránt egykönnyen ki nem pótolható csorbulást szenvedne ;

tekintettel arra, hogy az intézet czéljaira a magas közoktatásügyi kor
mány és az egyházkerület jóváhagyása mellett emelt és azóta kibővített s rész
ben átalakított épület a maga egészében nem mutat fel olyan lényeges hibákat 
vagy fogyatkozásokat, amelyek különösen az állami ellenőrző közegek részé
ről az intézet fennállása óta, habár csak egyszer is komoly kifogás alá estek, 
a tanítás eredményét vagy a növendékek egészségét veszélyeztették volna, olyan 
hiányokat, amelyek, amint egyrészt pótolhatók nem volnának, amelyekhez 
hasonlók másrészt egy teljesen uj épület emelése esetén is ne mutatkozhat
nának és többi intézeteinkben is fenn nem forognának;

tekintettel arra, hogy az intézetnek Szombathelyre tervezett áthelyezése 
esetén a nagyszámú más vallásu bejáró növendék az intézet egyházias jelle
gét nagy mértékben veszélyeztetné, mig ellenben Kőszegen a bejáró evang. 
vallásu növendékek, miután ott a felsőbb leányiskola felállítása alkalmával a 
községi polgári iskolát beszüntették, a róni. katli. zárdái leányiskola látoga
tására volnának kényszerítve ; 7



tekintettel arra, hogy — különösen pénzügyi szempontból — a kezdet 
nehézségeivel küzdő, adósságtörlesztéssel, újabb meg újabb beruházásokkal 
terhelt intézet pénzügyi helyzetének javulása a jövőre nézve remélhető, külö
nösen akkor, ha az intézet bizonytalan jövőjének folytonos hangoztatása helyett 
a nyugodt és természetes fejlődésnek útjára léphet;

tekintettel arra, hogy ilyenformán sem egyházi, sem erkölcsi, sem 
pedagógiai, sem — végül — pénzügyi érdekek az intézetnek akár uj épü
letben, akár Szombathelyen leendő elhelyezését nem javasolják, az egyház- 
kerület kimondja, hogy :

a kőszegi felsőbb leányiskola Szombathelyre való áthelyezésének 
tervét, Szombathely városa nemes áldozatkészségének hálás elismerése 
mellett végképpen elejti ; Kőszeg városa által, az intézet fejlesztésének 
czéljaira, akár készpénzben, akár telek, illetve épület alakjában felajánlott
100.000 koronányi újabb nagylelkű adományt hálás köszönettel elfogadja ; 
utóbbi esetben az épületet lebontás, esetleg bérbeadás, a telket pedig 
gazdasági (kertészet, sertéstartás, majorsági udvar, tejgazdaság) intéz
kedések létesítése által az intézet, nevezetesen az internátus czéljaira 
értékesíti ; az Isten megsegítő kegyelmébe helyezett bizalma mellett, az 
egyes, különösen tehetősebb hívek további, sőt fokozott áldozatkész
ségére apellál, de másrészt a pénzügyi helyzet javítása érdekében, az 
intézet háztartásában minden tekintetben követendő, többi intézeteinkben, 
sőt az állami intézetben is megkövetelt legszigorúbb takarékoskodás 
szem előtt tartását is elvárja. Miután azonban az intézetnek jelenlegi 
felsőbb leányiskolái típusa, a tapasztalat által igazolt közfelfogás szerint 
az általános szükségletnek nem felel meg, mivel az V. és VI. osztály 
néptelen és az intézet más szükséges tanfolyamokkal (gazdasági, keres
kedelmi, tanitónőképző-intézeti) egyáltalán nem kombinálható : az intézet
nek, a gyakorlati szükséglet követelményeihez képest leendő átalakítását 
a maga részéről is szükségesnek elismeri. Tekintettel azonban arra a 
körülményre, hogy a magas kormány részéről, talán már a legközelebbi 
jövőben egy egészen uj leányiskolái típus felállítása várható, az egyház- 
kerület, nehogy ebben a tekintetben elhamarkodott lépést tegyen, az 
intézet mostani jellegének meghagyása mellett, a további fejleményeket 
bevárja.

Az egyházkerületi közgyűlés a határozati javaslatot minden 
pontjában elfogadja és azt határozati erőre emeli.

1 0 8 -  Az egyházkerületi véleményező bizottság jegyzőkönyve kapcsán 
tárgyaltattak a következő ügyek :

A tolna-baranya-somogyi egyházmegye bejelenti, hogy a bonyhádi fő
gimnáziumban az „Érettségizettek“ 324 koronás, a Gyalog István féle 400 ko
ronás, a Forberger László féle 400 koronás és a dr. Tóth-Radó féle 400 ko
ronás ösztöndíj alapítványokat elfogadta s az alapítványi tőkék kezelését 
vagyoni felelősséggel elvállalta.
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Az egyházkerületi közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi 

és fölhívja az egyházmegyét, hogy az alapító-levelekről szabály
szerűen kiállított alapító-levelek egy-egy példányát a püspöki hiva
talhoz fölterjessze.

ÍO O - Ugyanazon egyházmegye beterjeszti az egyházmegyei számvevő- 
szék, népiskolai bizottság és véleményező bizottságra vonatkozólag az egyház
megye f. évi közgyűlése által elfogadott szabályrendeleteket és kéri azoknak 
az egyházkerületi közgyűlés által leendő jóváhagyását.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott szabályrendeleteket 
jóváhagyja és megerősíti.

S O O .  Ugyanazon egyházmegye beterjeszti a „magyaroszági ág. h. ev. 
egyetemes egyház joghatósága alá tartozó középiskolák tanárainak szolgálati 
viszonyait meghatározó“ és az egyetemes tanügyi bizottság által megvitatásra 
lebocsátott szabályrendeleti javaslatot a bonyhádi főgimnázium tanári karának, 
valamint az egyházmegyei közgyűlésnek arra vonatkozó észrevételeivel együtt, 
azzal a kijelentéssel, hogy a javaslatot egészben véve megfelelőnek találta.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott szabályrendeleti 
javaslatot a bonyhádi főgimnázium tanári karának, valamint az 
egyházmegyei közgyűlésnek észrevételeivel együtt véleményes javas
lattétel végett kiadja az egyházkerületi főiskolai nagybizottságnak.

Ü O l-  Ugyanazon egyházmegye pártolólag terjeszti föl az egyházkerületi 
közgyűléshez az egyházmegyei lelkészi értekezletnek azon indítványát, hogy az 
egyetemes tartalék-alapnak csak V3 része osztassák ki rendkívüli segélyre 
szoruló egyházközségek között, %  része pedig legalább 2000 koronás részle
tekben egyházközségi fenntartási alapképen osztassék ki első sorban a missziói, 
azután az arra reászoruló egyéb egyházközségek között.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy az adó- 
álapi segély kiosztásáról szóló szabályrendelet megváltoztatását 
vonná ezen indítvány szükségképen maga után s egyébként is a 
szabályrendelet a rendkiviili segélyezésre első sorban a missziói 
jelleggel biró szegény egyházközségeket jelöli meg, az indítvány 
felett napirendre tér.

Ü O Ü . A Luther-társaság átirata nálunk is — miként a reformátusok
nál — kötelezőleg kéri kimondani, hogy minden egyházközség tartozik ifjúsági 
könyvtárt felállítani, tekintet nélkül arra, hogy van-e felekezeti iskolája?

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintve, hogy egyházközségeink 
nagy részében már olvasóköri vagy ifjúsági, sőt iskolai könyvtárak 
is találhatók, tekintve, hogy újabban a „Harangszó“ ez. evang. 
szellemű néplap, továbbá az „Evang. Család és Iskola“ czimü 
irodalmi vállalat kiadványai, amelyeknek beszerzése minden isko
lának egyházfőhatóságilag figyelmébe ajánltatott s legtöbb helyen 
be is szereztetett, népünk olvasási hajlamait teljesen kielégíthetik, 
tekintve továbbá, hogy az ifjúsági könyvtárak kötelező felállitásá-

7*
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hoz egyházközségeink túlnyomó részénél hiányzik a kellő és biztos 
fedezet, s hogy végül a kötelező utasítás könnyen sajnálatos 
visszahatást s kedvetlenséget idézhetne elő, az ifjúsági könyvtárak 
kötelező felállításának kimondásától eltekint, de melegen figyelmébe 
ajánlja az egyházközségeknek ily könyvtáraknak mielőbbi felállítását.

Í 2 0 3 -  A veszprémi egyházmegye pártolólag terjeszti az egyház kerületi 
közgyűlés elé az egyházmegyei lelkészi értekezletnek fölterjesztését a vegyes 
házasságok tárgyában az egyházi tisztviselők részére kiadott utasításnak módo
sítása iránt, arra való tekintettel, hogy a református egyház által kiadott 
hasonló tartalmú utasítás mindennemű, tehát az evang. féllel kötendő vegyes 
házasság eseteinél is kötelezi tisztviselőit híveik befolyásolására, s arra, hogy 
egyházuk érdekeinek biztosítására minden lehetőt megtegyenek.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintve, hogy a kiadott utasí
tások a két prot. egyházat közösen érdeklő ügyek elintézésére 
hivatott közös bizottság egyértelmű megállapodása alapján és értel
mében adattak ki az 1909. évi október hó 15-én tartott közös ülés
ből kifolyólag, a ref. konvent által kiadott utasítás nem ellenkez- 
hetik az ev. egyházegyetem által kiadott utasítás szellemével, mely a 
két prot. felekezet közötti békességet megóvni kívánja, s amennyi
ben a ref. konvent által kiadott utasításnak ezzel ellenkező értelem 
is volna adható, fölkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy a ref. 
konvent által kiadott utasításnak a gyakorlatban helyes értelme
zése iránt pótutasitás kiadását szorgalmazza az illetékes bizott
ságban, nehogy felekezeti elfogultság folytán előfordulható esetek 
represszáliákat vonjanak maguk után egyházunk tagjai részéről is 
és feldulassék a béke, amelyet szolgálni és erősíteni hivatott az a 
bizottság, amelynek megállapodásai folytán az utasítások mindkét 
prot. egyház részére kiadattak.

3 0 4 .  A veszprémi egyházmegye fölterjesztést intéz az egyházkerületi 
közgyűléshez az iránt, hogy az egyházegyetem utján sürgesse meg a kormány
nál egy oly törvényjavaslatnak mielőbbi benyújtását, amely a tanítói fizetés
rendezést a tanítók országszerte hangoztatott jogos kívánságainak figyelembe
vételével, az állami és felekezeti tanítók fizetése közt mutatkozó, mivel sem 
indokolható és sértő különbségnek megszüntetésével és az egyre nehezebb 
megélhetési viszonyok szemmel tartásával az egész vonalon keresztülviszi, 
még pedig oly időben, hogy ezen fizetésrendezés már az 1913. év elején 
életbe lépjen.

Ugyanazon fölterjesztés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az 
egyházegyetem utján intézzen sürgős fölterjesztést a kormányhoz a tanítói 
nyugdíjtörvény revíziója tárgyában, tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben 
levő tanítói nyugdíjtörvény több irányban sérelmes a tanítókra nézve, igy 
többek közt a tanító özvegye csak akkor kaphat gyámdijat, ha férje legalább 
10 évig szolgált, a gyermekek pedig csak 16 éves korukig kapnak neveltetési



101
járulékot. Hangsúlyozza a fölterjesztés a tanitói karnak ama egyértelműig 
megnyilvánuló kívánságát is, hogy a tanítók 35 betöltött szolgálati év után 
teljes nyugdijat élvezzenek.

Az egyházkerületi közgyűlés nem teheti magáévá a fölterjesz
tésben foglalt azon kívánságot, hogy a tanítók már 35 szolgálati 
év betöltése után a teljes nyugdíj élvezetébe lépjenek mindaddig, 
mig a többi állami és egyházi tisztviselők — kevés kivétellel — csak 
a 40. szolgálati év betöltése után nyernek jogot a teljes nyugdijhoz.

Egyébként azonban az egyházkerület a fölterjesztésben fog
lalt kívánalmakat jogosnak és méltányosnak ismeri el s ily érte
lemben az egyetemes közgyűléshez sürgős fölterjesztés intézését 
határozza el.

S 0 5 .  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye az egyházkerületi köz
gyűléshez intézett fölterjesztésében egyházunk nevének „evangélikusára rövi
dítését pártolja s az egyházkerületet állásfoglalás czéljából megkeresi.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy egyházunk 
hivatalos elnevezése : „ágostai hitvallású evangélikus keresztény 
egyház“ a gyakorlatban egyáltalán nem nyer alkalmazást s a külön
böző elnevezések, amelyekkel egyházunkat illetik, fogalomzavarra, 
összetévesztésre vezetnek, amennyiben egyéb hitvallású keresztények, 
különösen a r. katholikusok, minden elnevezés alatt más és más 
felekezetet értenek s bennünket a testvéregyházzal összetévesztenek, 
tekintve, hogy ezen különböző elnevezés gátolja azt, hogy a köz
véleményben megerősödjék az a tudat, hogy a mi egyházunk más 
egyházaktól különálló egyházat képez s különösen útjában áll 
annak, hogy a közvélemény az elnevezés alatt azonnal és határo
zottan csak a mi egyházunkat vagy az egyházunkhoz való tartozást 
értse; tekintve, hogy a régi elnevezéshez való ragaszkodás egyhá
zunkra előnynyel nem jár, tekintve, hogy az „evangélikus“ eine-' 
vezés a külföldön általános, nálunk pedig, különösen német anya
nyelvű testvéreink között gyakori s mióta a testvéregyház a rövid 
„református“ elnevezést vette föl s az „evangélikus“ jelzést nevé
ből kihagyta, az „evangélikus“ név fogalomzavarra okot nem szol
gáltathatna és ezen elnevezés kifejezést adna annak is, hogy hitünk 
kizárólag az evangéliumon alapul, tekintve, hogy a régi hivatalos 
elnevezésből az „ágostai hitvallású“ jelzőnek elhagyása a kegyele
tet vagy a lényeget nem sérti s az „evangélikus“ név pedig meg
felelő, ezen indítványt pártolólag terjeszti a zsinati bizottság elé.

3 0 6 .  A zalai egyházmegye fölterjesztést intéz az egyházkerületi köz
gyűléshez az egyes egyházközségekben netán a tanító vagy az iskola nevén 
álló ingatlanoknak — a tanítók haszonélvezeti jogának biztosítása mellett — 
az illető egyházközség nevére leendő telekkönyvi átíratásának az összes egyház- 
községekre kötelező elrendelése tárgyában.
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Tekintettel arra, hogy hivatkozással a 2207/99. és 19.407/911. 

számú igazságügyminiszteri rendeletre és a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium 1907 deczember 14-iki 56.892. sz. a. leiratára, 
ev. egyházközségeink sikerrel kérelmezhetik téves telekkönyvi föl
vételek czimén az efféle ingatlanoknak az egyházközség nevére 
leendő átíratását, az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület 
összes egyházközségeinek kötelességévé teszi, hogy a tanító, vagy 
az iskola nevén álló ingatlanaikat — a mindenkori ev. tanító vagy 
lelkész, illetve alapítványi czél élvezeti jogának kitüntetése mellett — 
kiigazítás czimén haladéktalanul átírassák az egyházközség nevére, 
netáni elutasításuk esetén pedig — az itt hivatkozott miniszteri ren
deletekre való utalással — minden esetben fellebbezéssel éljenek. 

tsiO T . Tárgyaltattak a vasi felső, somogyi, soproni alsó, tolna-baranya- 
somogyi, veszprémi és zalai egyházmegyék fölterjesztései, amelyekben arra 
kérik az egyházkerületi 'közgyűlést, hogy a pozsonyi egyetemen felállítandó 
ev. tlieol. fakultás felállításának ügyét magáévá téve, annak értelmében a 
sikert biztositó kellő lépéseket megtegye.

Az egyházkerületi közgyűlés nevezett egyházmegyék fölterjesz
téseihez egyértelmű elhatározással csatlakozik, annyival inkább, 
mert ev. egyházunknak, különösen az 1848: XX. t.-cz.-ben foglalt 
egyenlőségi és viszonossági elv alapján régi jogos óhajtása 
az állami egyetemen ev. theol. fakultás szervezése és éppen olyan 
régi sérelme, hogy ez mindeddig nem történt meg. Mivel pedig 
egyházunk e régi jogos óhajtásának teljesedésére most a pozsonyi 
egyetem felállításával kedvező alkalom nyílik és egyházkerületünk 
a pozsonyi egyetemet az ev. theológiai fakultás számára alkalmas 
helynek tartja, azért egyházkerületünk fölkéri az egyetemes köz
gyűlést, hogy ezt a törekvést magáévá téve, sürgős fölterjesztés
ben kérje a vallás- és közoktatásügyi kormányt arra, hogy a po
zsonyi egyetemen ev. theol. fakultást állítson, a közelebbi módo
zatok megállapításában egyházunk meghallgatásával, azonban 
annak minden különösebb megterhelése nélkül, állami költségen. 

i í O S .  Fölvétetett több egyházközségi tag fellebbezése a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegye közgyűlésének azon határozata ellen, amelylyel jóvá
hagyta a kismányoki ev. egyházközség közgyűlésének azon határozatát, amely 
szerint a presbitérium által a közgyűlés megkérdezése és jóváhagyása nélkül 
befalaztatott és ablakká átalakított második templomajtónak újbóli megnyitását 
és az előbbi állapotnak helyreállítását elrendelte.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát az 
abban felhozott indokokon kívül azért is helybenhagyja, mert tűz
rendészed szempontból sem engedhető meg, hogy a templomnak 
csak egy kijáró ajtaja legyen.
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5 5 0 0 .  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye fölterjesztésében arra 
kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy részére a szórványbeli hívek látoga
tására nagyobb összeget, legalább évi 600 koronát szavazzon meg.

Az egyházkerületi közgyűlés az ügyet kiadja az egyházkerületi 
pénzügyi bizottságnak, oly utasítással, hogy erre vonatkozó véle- 
ményes javaslatát terjessze a jövő évi egyházker. közgyűlés elé.

5510 . A veszprémi egyházmegye pártolólag terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé az egyházmegyei lelkészi értekezletnek a lelkészek stólaveszte
ségeinek tárgyában az egyházmegyei közgyűléshez intézett megkeresését.

Tekintettel arra, hogy az egyházpolitikai törvények tárgyalá
sánál illetékes helyről ismételten ígéret tétetett az iránt, hogy a 
lelkészek a jövőben beálló stólaveszteségekért az állampénztárból 
kárpótlást fognak nyerni, tekintettel arra, hogy ezen veszteség most 
már nagyon is érezhető, az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesz
tésben foglalt kérelmet jogosnak és méltányosnak ítélvén, ily érte
lemben sürgős fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.

5511. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye fölterjesztése szerint a 
kölesdi anyaegyházközséghez tartozó Szedres leányegyházközségben az 1814. 
évben a tolna-baranya-somogyi evang. és a tolnai ref. egyházmegyék közt 
kötött egyezségen sérelem esett azáltal, hogy :

1. a ref. lelkész az egyezség értelmében évenkint csak kétszer szállhat 
ki prédikálás és urvacsoraosztás végett, most pedig háromszor teszi azt;

2. a medinai ref. lelkész az ev. konfirmándusokat a kölesdi ev. lelkész 
tiltakozása daczára a heidelbergi káté szerint tanítja s nem küldi őket 
konfirmácziói oktatásra Kölesdre, holott az egyezség szerint a konfirmácziói 
oktatást mindkét felekezet saját lelkészével végezteti ;

3. nem tartották be az egyezségnek azt a rendelkezését, hogy a ref. 
tanító eltávozása esetén ev. tanító alkalmazandó, mert a pályázati hirdetmény 
határozottan csak ref. vallásu tanítóról szólt, s mikor a kölesdi ev. lelkész a 
medinai ref. lelkészt e sérelemre és a pályázati hirdetmény kijavítására föl
hívta, a ref. lelkész válaszra sem méltatta.

Az egyházkerületi közgyűlés az 1. pont alatt előadott tény
ben nem lát sérelmet, mert ha a ref. lelkész a reá rótt kötelessé
gén felül többször is kimegy hívei közé, az csak dicséretes buzgó- 
ságra mutat, aminek követése a kölesdi ev. lelkésznek is szabad
ságában áll.

A 2. pont alattiakban sem lát az egyházkerület sérelmet, mert 
ezért első sorban az ev. szülőket érheti szemrehányás s a vélt 
sérelmet maguk a szülők tehetik tárgytalanná.

Az egyházkerületi közgyűlés fölkéri főtiszt, püspök urat, hogy 
a hivatkozott egyezséget bekivánva, hívja föl a szedresi ev. szülő
ket, hogy gyermekeiket konfirmácziói oktatásra a kölesdi ev. lel
készhez küldjék.



A 3. pont alatti sérelemre nézve a fölterjesztett iratokban 
nincsen fölvilágositás arról, hogy a kizárólag ref. vallásu tanítóra 
szóló pályázati hirdetmény folytán betöltetett-e már a tanítói állás 
vagy sem?

* Ezért is, ha még a tanitóválasztás meg nem történt s az 
egyezségben ev. vallásu tanító alkalmazása biztosítva van, uj 
pályázati hirdetmény kibocsátásának elrendelése, ha pedig a tanitó
választás már megtörtént, az egyházkerületnek e nyílt szerződés
szegés ellen való tiltakozása kifejezésével a választás érvénytelení
tése végett főtiszt, püspök ur keresse meg az illetékes ref. egyház
kerületi elnökséget, s csak ha ez sikerre nem vezetne, terjesztessék 
ezen ügy megoldás és orvoslás végett a prot. közös bizottsághoz.

Tárgyaltatott a bonyhádi főgimnázium nagybizottságának, kis- 
bizottságának és internátusi felügyelő-bizottságának szabályzat-tervezete.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott szabályzat-tervezetet 
elfogadja a következő módosításokkal :

I. A nagybizottság szabályzatánál :
1. A 9. §. utolsó bekezdésének végén : „és a gyűlésről távol- 

maradásuk esetén is azok jogát gyakorolják“ töröltetik.
2. A 11. §. első bekezdésének végéhez a következő pótlás 

csatoltatik: „ ...v a g y  ha két czikluson keresztül rátermettségét be
bizonyította, a tanári testület ajánlatára, az egyetemes közgyűlés 
hozzájárulásának kikérése és a hozzájárulás elnyerése mellett az 
igazgatói állásban véglegesen alkalmazza“.

3. A 29. §-ban ez a kitétel : „aki a tárgysorozatot mind a 
rendes és mind a póttagoknak megküldi“, igy módosul : „aki a 
tárgysorozatot minden rendes tagnak megküldi“ .

II. A kisbizottság szabályzatánál :
1. A 4. §. utolsó bekezdésének vége igy szövegezendő : „ . . .  kik 

a választott tagok helyének üresedése esetén a megfelelő helyre 
előlépnek“ .

2. A 28. §. első mondatában a „rendes“ szó töröltetik.

III. Az internátusi felügyelő-bizottság szabályzatánál:
1. A 4. §. a) pontjához a felsorolt hivatalból tagok közé a 

sornak végén pótlólag fölveendő: „ . . . é s  a tanártestületi jegyző“-. 
A következő mellékmondat tehát ezen bizottsági tagra vonatkozik.

2. A 22. §-ban a „főgimnázium“ szó helyébe „internátus“ 
teendő.

3. A 25. §. d) pontjának utolsó két szava: „mellett intézke- 
kedik“ közé beszúrandó: „az igazgatóval együtt“.
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ü l  3 .  Ugyanazon egyházmegye beterjeszti pénzügyi bizottságának 
szabályzat-tervezetét s vele kapcsolatosan az összes szabályzatok proponált 
jóváhagyási, illetve életbeléptetési záradékát.

Az egyházkerületi közgyűlés a záradékolási szöveget válto
zatlanul, a pénzügyi bizottság szabályzatának tervezetét pedig a 
következő módosításokkal fogadja el :

1. A 21. §. első két szavai: „indítványt tesz“ helyett: „szak- 
véleményt ad“ szavak teendők.

2. Ugyanazon §-ban a „vagy" és „szolgai“ szavak közé be
szúrandó ez a szó: „rendszeresített“ .

3. A 39. §. negyedik bekezdésében a második mondat : 
„s ezeket . . . előterjeszti“ törlendő.

ü l  4 .  A veszprémi egyházmegye fölterjesztésében szomorúan állapítja 
meg, hogy több egyházközség belbékéje a legutóbbi lelkészválasztások alkal
mával feldulatott, s e bajok orvoslása czéljából fölöttébb kívánatosnak tartja 
az egyházkerületi lelkészválasztási szabályrendeletbe oly intézkedés felvételét, 
amely szerint az illető egyházközségben alkalmazott segéd- vagy helyettes 
lelkész, ha a megüresedett lelkészi állásra pályázi óhajt, köteles állomáshelyét 
elhagyni, ellenkező esetben a lelkészi állásra nem jelölhető.

Tekintve, hogy a fölterjesztésben javasolt rendszabály az 
egyházközségek lelkészválasztási szabadságát egyházi alkotmányunk 
szellemével össze nem egyeztethető módon korlátolná és súlyos 
zavarokat idézhetne elő, az egyházkerületi közgyűlés az ügy felett 
napirendre tér.

ülí> . A tolna-baranya-somogyi egyházmegye fölterjesztése alapján tár
gyaltatott Miszla leányegyházközség folyamodása, amelyben arra kéri az egyház
kerületi közgyűlést, hogy tanítói állásának javadalmát évi 500 K segélylyel biz
tosítsa, mivel a tankötelesek csekély száma miatt államsegélyben nem részesülhet.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a folya
modó leányegyházközség azt, hogy a tankötelesek csekély száma 
mellett iskolájának fenntartására elkerülhetlen szükség van, okmá
nyokkal ki nem mutatta, a kérelmet nem teljesítheti.

ü l 6 -  Ugyanazon egyházmegye pártolólag terjeszti föl az egyházkor, 
közgyűléshez a hács-pettendi ev. leányegyházközségnek a m. kir. belügy
minisztériumhoz intézett kérvényét, amelyben templomépitési czélra gyűjtési 
engedély megadását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés az engedélyt megadja a hács- 
pettendi gyülekezetnek, hogy országos'könyöradomány-gyüjtésért a 
belügyminisztériumhoz folyamodjék.

ü l  7 -  Tárgyaltatott a zalai egyházmegye fölterjesztése kapcsán Keszt
helyen missziói lelkészi állás szervezésének ügye.

Az egyházkerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
mivel a vallás- és közoktatásügyi minisztérium újabb rendelete



újonnan szervezendő egyházközségek létesítését 800 lélekszámhoz 
s legalább 800 korona lelkészi fizetés megadásához köti, ennél
fogva Keszthelyen önálló missziói lelkészi állás ez idő szerint nem 
szervezhető.

Tekintve továbbá, hogy a missziói segédlelkész fizetéséhez 
a keszthelyi hívek csak 200 koronát ajánlottak föl, ennélfogva 
Keszthelyen missziói kápláni állást sem lehet szervezni.

Ellenben az egyházkerületi közgyűlés fölhívja a zalai egyház
megyét Keszthely vagy Tapolcza székhelylyel egy vándorlelkészi 
állás szervezésére, amelynek javadalmazására volna fordíthatók : 
a keszthelyi hívek által felajánlott 200 K, a Zánka filia által föl
ajánlott 400 K, az egyházkerület részéről a segédlelkészi kongruá- 
ból 100 K és a hitoktatói közalapsegélyből 400 K, összesen 2100 K.

i í l H .  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye legmelegebb pártolással 
terjeszti föl az egyházkerületi közgyűléshez Alsónána egyházközség anyásitá- 
sának ügyét.

Az egyházkerületi közgyűlés, hozzájárulva az egyházmegyei 
közgyűlés fölterjesztéséhez, Alsónána anyásitását örömmel üdvözli.

~ l í ) .  Tárgyaltatott ugyanazon egyházmegye fölterjesztése Udvari leány
egyházközség anyásitása ügyében.

Az egyházmegyei közgyűlés Udvari anyásitásának ügyét nem terjesztheti 
föl ajánlólag az egyházkerülethez, mert a jelentékeny közvagyonnal rendel
kező s gazdag hívekből álló Udvari fölháborító szükkeblüséget tanúsít ezen 
fontos ügyben s csak 800 K-t biztosítana hiványilag leendő lelkészének, a 
törvényes minimumhoz pedig 800 K kongruát kérne.

Mivel pedig Udvari a Gyünkhöz történt csatolása folytán a lelkészfizetés 
alól föl nem mentetett, az egyházmegye oda utasítja Udvari filiát, hogy a 
lelkészfizetést 1911-től kezdve szedje be, ebből a gyönki lelkésznek a fő
esperes által megállapítandó méltányos díjazást adjon, a felesleget pedig lel
készi alapra tőkésítse.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát 
jóváhagyja.

V í í O .  Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyző
könyvének 59. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés megdöbbe
néssel értesül a közigazgatási bíróságnak azon legutóbbi Ítéletéről, melyben 
az 1910. évi január hó 5-én hozott, elvileg felmentő Ítéletével szemben a 
külsövathi ev. egyháztagok, akik saját felekezeti iskolájuk fenntartásával is 
túl vannak terhelve, még ezenfelül a községi iskola fenntartásához való hozzá
járulásra is köteleztettek. Miután a sérelem orvoslása tárgyában tett lépések 
eredményre nem vezettek, az egyházmegye fölterjesztést intéz az egyházkerü
leti közgyűléshez az iránt, hogy az egyetemes közgyűlés, valamint a prot. 
közös bizottság, esetleg a törvényhozás elé juttatás utján a jogsérelem meg
szüntetése iránt intézkedjék.
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Tekintettel arra, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 36. §-a 
a hitfelekezeti iskolák fenntartása mellett is megengedi hitfeleink
nek a községi iskola fenntartásához leendő megadóztatását, ameny- 
nyiben a saját iskolájuk fenntartásának terhe egyenes adójuk 5%-át 
nem meriti ki, tekintettel továbbá arra, hogy az egyházmegyei köz
gyűlés jegyzőkönyve két Ítéletről és pedig egy elvileg felmentő és 
egy marasztaló Ítéletről tesz említést, de ezeket be nem mutatta, 
az egyházkerületi közgyűlés nincsen abban a helyzetben, hogy a 
szükséges adatok és az említett ítéletek ismerete nélkül az egye
temes közgyűlés és a prot. közös bizottság elé terjeszthesse ezen 
ügyet, hanem érdemleges elintézés előtt fölhívja a veszprémi egyház
megye elnökségét, hogy a külsővathi leányegyházközség által az 
egyháztagok évi állami adójának és az ev. iskola évi fenntartási 
költségeinek összegét hitelt érdemlő módon igazoltassa és ezen 
adatokkal és a hivatkozott közigazgatási bírósági Ítéletekkel együtt 
az ügyet érdemleges elbírálás és további intézkedés végett újból 
terjessze föl az egyházkerületi közgyűlés elé.

A győri egyházmegye fölterjesztése szerint az enesei közbirto
kosság azzal a kérelemmel fordult Enese község képviselőtestületéhez, hogy 
az általa fenntartott enesei iskolát tőle vegye át. Enese község képviselőtes
tülete, mivel az iskola ág. hitv. ev. jellegű, az enesei ev. egyházközséget 
hívta fel nyilatkozattételre. Az egyházközség közgyűlése kinyilatkoztatta, hogy 
az iskola tulajdonosa az enesei közbirtokosság, amely az ág. hitv. ev. jelleget 
maga adta az iskolának a felsőbb egyházi hatóságok beleegyezésével, azért 
a képviselőtestület megkeresését határozathozatal czéljából a felsőbb egyházi 
hatóság elé terjeszti.

Az egyházkerületi közgyűlés, arra való tekintettel, hogy a köz
birtokosság az általa fenntartott iskolával szabadon rendelkezhetik, 
az enesei ev. egyházközség pedig az iskola fenntartására csekély 
lélekszáma s anyagi erejének hiánya miatt sem vállalkozhatik, 
tekintettel arra is, hogy iskolának alapítványi vagyona jelenték
telen, hozzájárul az egyházmegye azon határozatához, hogy az 
enesei közbirtokossági iskola ág. hitv. ev. jellege megszüntettessék 
és a politikai községnek további fejlesztés végett átadassék, azzal 
a kikötéssel, hogy az a jelenlegi tanítót átvenni és jelenlegi díja
zásával alkalmazni tartozik és később is, ha az iskola két tan- 
termüvé fejlesztetik, akár községi, akár állami jelleggel, az egyik 
tanító mindig ev. vallásu legyen.

A veszprémi egyházmegye* f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének
37. pontja szerint az egyházm. számvevőszék a következő indítványt terjeszti 
az egyházmegyei közgyűlés elé :

Az egyházmegyei közgyűlés emeljen óvást az egyházkerület múlt évi 
közgyűlése jegyzőkönyvének 217. pontjában foglalt azon határozat ellen, amely
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egyenesen szembe helyezkedett az egyházmegyei szabályrendelet 1. §-ával, amely 
az egyházmegyei közigazgatás közegei közé számítja a gyámintézeti bizottsá
got is. Az egyházkerületi közgyűlés ugyanis az egyházmegyét szabályszerűen 
elkészített költségvetésének visszaadásával, az ott előirt utasításoknak meg
felelő uj költségvetés készítésére utasította.

Mondja ki az egyházmegyei közgyűlés, hogy az eme egyházker. utasítás 
alapján készült nem törvényes alapon álló második költségvetést jóvá nem 
hagyja, hanem ragaszkodik a számvevőszéknek az egyházmegyei közgyűlés 
által már jóváhagyott első költségvetéséhez s azt megerősítés végett az egyház
kerületi számvevőszékhez, illetve az egyházkerületi közgyűléshez újból fölterjeszti.

Az egyházmegyei közgyűlés a számvevőszék indítványát egész terjedel
mében elfogadta s az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti jóváhagyás végett- 

Az egyházkerületi közgyűlés kijelenti, hogy amidőn az egyház
kerületi számvevőség kifogásolta azt, hogy az egyházmegye a gyám
intézeti bizottság tisztviselőit rendes fizetéssel alkalmazza, akkor 
csak felügyeleti és ellenőrzési jogát gyakorolta és útját akarta 
szegni annak, hogy a közigazgatás költségei fedezésére rendelt 
államsegély oly czélokra fordittassék, amelyek nem képeznek tulaj
donképen közigazgatást. Ép azért az egyházkerületi közgyűlés az 
egyházmegyei határozatban foglalt óvást visszautasítja.

Kimondja továbbá az egyházkerületi közgyűlés, hogy a gyám
intézetnek, mint jótékonyczélu intézetnek jellege és hivatása ki
zárja azt, hogy annak rendes fizetéssel ellátott tisztviselői legyenek 
és fölhívja az egyházmegyét, hogy jövőben ilyen természetű kiadási 
tételt költségvetésébe bele ne vegyen, ami nem zárja ki azt, hogy 
a gyámintézeti tisztviselők utazási költségei és készkiadásai meg
téríttessenek. Ezen határozat visszaható erővel nem bírván, a gyám
intézeti tisztviselőknek eddig költségvetés szerint kiszolgáltatott 
s általuk jóhiszemüleg fölvett fizetésekre nem alkalmazható.

Ö Ö 3 .  Felmerült esetekből kifolyólag
az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy abban az eset

ben, ha a hitoktató járatlan az egyházi énektanításban, az egyház- 
község köteles az állami és más felekezetű iskolákban az egyházi 
ének tanításáról gondoskodni, az egyházmegye anyagi támogatásá
nak igénybevételével.

ííií-dL. Előfordult esetekből kiindulva tárgyaltatott azon helytelen el
járás, hogy sok helyütt egyes egyháztagok avagy pártok egyházi téren föl
merült panaszaikat az egyházi hatóságok elkerülésével a világi hatóságok elé 
viszik, s ott keresik állítólagos sérelmeik orvoslását.

Az egyházkerületi közgyűlés eme ferde eljárás fölött, amely 
bizalmatlanságot fejez ki egyházi hatóságaink és törvényeink iránt, 
megütközésének és rosszalásának ad kifejezést, egyúttal fölhívja 
az egyházközségeket és azok vezetőit, hogy közgyűlésen világo-
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sitsák föl a híveket arról, hogy mivel tartoznak saját egyházi tör
vényeiknek s hol kereshetik egyházi téren esetleg szenvedett sérel
meik orvoslását?

Amennyiben pedig ezen egyházi törvényeink szellemével 
ellenkező eljárást egyházi tisztviselő követi el, az egyházmegye 
tartozik ellene a fegyelmi eljárást megindítani.

Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy fölterjesztést 
intéz az egyetemes közgyűléshez azon kérdés megoldása végett, 
hogy ha a véderő-törvény értelmében egy tanító egy évi önkéntesi 
szolgálattételre behivatik, vájjon helyettesítésének költségeit ki 
viselje ?

Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés figyelmezteti az egyház- 
községeket, hogy jövőre tanitóhivány kiállításánál ezt a kérdést 
mindig előre tisztázzák.

Tárgyaltatott a püspöki másodlelkész kérvénye, amelyben arra 
•kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a püspök mellett alkalmazott másod
lelkész teendőit és az egyházkerülethez való viszonyát szabályrendeletben 
állapítsa meg.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen kérelmet kiadja az egyház
kerületi szabályrendeletkészitő bizottságnak oly utasítással, hogy 
erre vonatkozólag kidolgozott szabályrendeleti tervezetet terjesszen 
a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé.

A vasi felső egyházmegye bemutatja a felsőlövői ev. főgimná
ziumnak a vallás- és közoktatásügyi kormánynyal államsegély ügyében kötött 
s az egyházmegye közgyűlése által jóváhagyott szerződését és kéri annak 
jóváhagyását.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott államsegélyszerző
dést — tekintettel arra, hogy az intézetnek autonóm felekezeti 
jellegét nem veszélyezteti, sőt kifejezetten megóvja — a maga 
részéről is jóváhagyja, s végső jóváhagyás végett az egyetemes 
közgyűléshez pártolólag fölterjeszti.

Jegyezte :

D r. A jkay  Bélaegyházker. vil. főjegyző.
X ÍÖ 8 - A véleményező bizottság jelentése kapcsán előadja az elnökség, 

hogy az egyes bizottságokban a tagok megbízatásának ideje letelvén, a bizott
ságok újjá alkotása vált szükségessé :

Az egyházkerületi közgyűlés a véleményező bizottság javas
lata alapján az egyes bizottságokat következő módon állította össze :



I. Egyházkerületí főiskolai nagy bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

1. Tagok az egyházkerület részéről:
a) Egyháziak: Stettner Gyula, Bognár Endre, Horváth Sámuel, Horváth 

Sándor (paksi), Farkas Mihály, Poszvék Sándor, Madár Mátyás, Varga Gyula, 
Beyer Teofil, Jausz Vilmos mint számvevő. Póttagok: Németh Pál, l’só 
Vincze, Farkas Elemér, Nagy Sándor, Tomka Gusztáv, Hérints Lajos.

b) V ilágiak : Berzsenyi Dezső, Hrabovszky Mór, Szeniczey Géza, dr. 
Rátz Ottó, Véssey Lajos, Bélák István, dr. Ajkay Béla, Héring Zsigmond, 
Hrabovszky István, Berzsenyi Sándor, dr. Ostffy Lajos, Berecz Ábel, utóbbi 
mint egyházkerületi ügyész, dr. Schneller Aurél, mint egyházkerületi felsőbb 
leányiskolái helyi bizottsági elnök. P óttagok : dr. Porkoláb Mihály, dr. Stráner 
Gyula, Mayer Oszkár, dr. László Kálmán, Takáts Lajos.

c) Igazgatók: Bancsó Antal, Gecsányi Gusztáv, Papp József, Budaker 
Károly.

2. Tagok a tanári kar részéről: (?)
3. Tagok a soproni egyházközség részéről: (?)

II. Egyházkerületi főiskolai kisbízottság.
Elnök: dr. Rátz Ottó.
Tagok: Brunner János, Héring Zsigmond, Zábrák Dénes, Poszvék Sándor, 

Albrecht Alfréd, dr. Zergényi Jenő, Rosta Ferencz, utóbbi mint tápintézeti 
gondnok; továbbá mint igazgatók: Bancsó Antal, Gecsányi Gusztáv, Papp 
József; és mint jeg y ző : Hollós János.

III. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: a) egyházi részről: Stettner Gyula, Bognár Endre, Payr Sándor, 
Horváth Sámuel ;

b) világi részről: Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, Bélák István, 
Szeniczey Géza, Mayer Oszkár.

IV. Egyházkerületi törvényszék.
Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 

felügyelő.
Közbirák egyházi részről: Horváth Sámuel (1915), Brunner János 

(1915), Bognár Endre (1918), Varga Gyula (1918), Németh Pál (1918); világi 
részről: Berzsenyi Dezső (1915), Barcza Géza (1915), dr. Rátz Ottó (1918), 
Bélák István (1918), dr. László Kálmán (1918); a tanári karból, illetve 
tanítók közül: Szutter Dániel (1915), Payr Sándor (1918).
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Jegyzők: dr. Móritz Dénes (1918), Bélák Lajos (1918).
Ügyészek: dr. Kluge Endre (1918), Berecz Ábel (1918).

V. Egyházkerület! pénzügyi bizottság: és gyámoldaí igazgatóság;, egyúttal 
egyházkerület! nyugdíjügy! bizottság.

Elnök: Héring Zsigmond.
Tagok: egyházi részről: Brunner János, Poszvék Sándor, Breyer 

Jakab, Scholtz Ödön, Bancsó Antal, Jausz Vilmos, Lőw Fülöp, Zábrák Dénes, 
Varga Gyula, Früliwirth Károly; világi részről: dr. Rátz Ottó, dr. Démy 
Lajos, Hollós János, Hajnal Endre, dr. Zergényi Jenő, dr. Mihály Kálmán 
kulcsőr, dr. Brunner Emil jegyző.

VI. Egyházkerület! népiskolai bizottság.

Elnökök-. Zábrák Dénes egyházi, dr. Ostffy Lajos világi.
Tagok: egyházi részről: Farkas Mihály, Tomka Gusztáv, Payr Sándor, 

Bancsó Antal, Papp József, Simkó Endre, Sass István, Benedek Vincze, 
Koczor Márton ; világi részről: dr. Ajkay Béla, dr. Zergényi Jenő, dr. 
Barcza Dezső, Takách Ferencz, Töpler Károly, Bóday Dezső.

VII. Egyházkerüíeti véleményező bizottság.
Elnökök: Bognár Endre egyházi, dr. Ajkay Béla világi.
Tagok: egyházi részéről: Madár Mátyás, Bancsó Antal, Németh Pál, 

Horváth Sámuel, Varga Gyula, Farkas Mihály, Pálmai Lajos, Hérints Lajos ; 
világi részről: Berzsenyi Dezső, Bélák István, dr. Kluge Endre, Szeniczey 
Géza, dr. Berzsenyi Jenő, (siklósi), Berzsenyi Sándor, dr. Kobilitz Elek, dr. 
Fischer Gyula.

VIII. Egyházkerüíeti számvevőszék.
Elnökök: Varga Gyula egyházi, dr. Ajkáy Béla világi.
Tagok: egyházi részről: Madár Mátyás, Kiss János; világi részről: 

Radó Gyula, Berzsenyi Dezső, dr. Móritz Dénes.

IX. Lelkészvizsgáló bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: dr. Rátz Ottó, Berzsenyi Dezső, Horváth Sámuel, Brunner János, 
Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagok: Farkas Mihály, Farkas Elemér, 
dr. László Kálmán, dr. Stráner Gyula.

X . Egyházkerüíeti tanképesítő bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: Zábrák Dénes, Kapi Gyula; póttag: Menyhárt Frigyes.
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XI. Egyházkerületi leánynevelő-íntézetí felügyelők.

Varga Gyula esperes és Weöres István.

XII. Helyi leánynevelö-intézetí bizottság'.
Elnök: dr. Schneller Aurél.
Tagok: Beyer Teofil, Szovják Hugó, Weöres István, Stettner Ottó, 

Unger Károly pénztáros, Czeke Gusztáv, Terplán Kornél, Balikó Lajos.

XIII. Zsinati törvényeket végrehajtó, illetve szabályrendeleteket készítő bizottság.

Elnökük: Gyurátz Ferencz püspök és dr. Berzsenyi Jenő.
Tagok: egyházi részről: Brunner János, Bognár Endre, Scholtz 

Ödön, Horváth Sándor (paksi); világi részről: Bélák István, Nagy József, 
Berecz Ábel, dr. Kobilitz Elek, Véssey Ferencz.

XIV. Egyházkerületí gyámintézeti bizottság.

Elnökök: Lőw Fülöp egyházi és báró Solymossy Ödön világi. 
Tagok: Az egyházmegyei gyámintézeti elnökök.

Jegyző: Horváth Dezső.
Pénztáros: Kiss János.

X V . Felsölövőí tanintézetek bizottságai,

a) Iskolai nagybizottság.

1. Elnökök: Stettner Gyula, a vasi felső egyházmegye főesperese egyházi 
elnök; Hrabovszky István a vasi felső egyházmegye felügyelője világi elnök.

2. Tagok: a) a dunántúli egyházkerület által választva: Seregély 
Dávid, Ulreich Pál, Freyler Lajos, dr. Schneller Aurél és Friedrich Gusztáv 
Adolf.

b) Iskolai kisbizottság.
Elnök: Stettner Gyula.
Tagok: a) hivatalból: Németh Sámuel főgymn. igazgató; Stettner 

Aurél tanitóképző-intézeti igazgató; Graiziger Kornél internátusi főfelügyelő; 
Unger Mihály biró, Kurz János egyházgondnok.

b) F elsőlövő község által választott 9 tag.
c) A főgimnázium tanári karának két, a tanitóképzőintézet 

tanári karának egy képviselője.

c) Tanképesitö bizottság.
Elnök: Stettner Gyula fő esperes.
Tagok: az egyházkerület által választva: Ziermann Lajos al- 

esperes és Jakab Elek tanító.
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Egyúttal felhívta a közgyűlés úgy a soproni evang. egyház- 
községet, mint a soproni tanári kart, hogy az egyházkerületi fő
iskolai nagybizottságba részükről a tagokat válasszák be.

Jegyezte :
B o g n ár Endreegyházkerületi egyházi főjegyző.

Felvétetett az egyházkerületi népiskolai bizottság jegyzőkönyve, 
melynek 2. pontjánál olvastatott az egyházkerület 1911/12. tanévi népiskolai 
állapotát feltüntető jelentés, mely szerint tanköteles volt 28.509 mindennapi, 
10.687 ismétlő =  39.196. Ezek közül iskolába járt 26.929 mindennapi és 
9107 ismétlő tanköteles, idegen iskolába 970, illetve 679, felső vagy polgári 
iskolába 494, magánintézetbe 76, középtanodába 269. Iskolába nem járt 568. 
Más iskolába járt 2093. Az iskolák összes jövödelme az élvezett államsegély- 
lyel együtt 972.005 01 K, kiadása 985.733 02 K, tehát fedezetlen 13.728-01 K. 
Kéri a bizottság a tandijpótló államsegélynek — akár az egyház, akár a 
tanító élvezi azt — a tandij-rovatban való kimutatását.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést azzal veszi tudomá
sul, hogy a tandijpótló államsegély az államsegély rovatban tünte
tendő ki, a tandij-rovat pedig beiratási dij rovatra változtatandó, 
az iskolai könyvtárra szedett 50—50 fillérek kitüntetése végett. 

í i2 3 0 .  Ugyanazon bizottság jegyzőkönyvének 3. pontja szerint az 
1911/12. tanévben külön hitoktatás végeztetett 33 polgári iskolánál 548 ta
nulóval, 94 elemi népiskolánál 3279 tanulóval és 25 tanoncziskolánál 476 ta
nulóval, összesen 4303 tanulóval.

Tudomásul szolgál.
t í 3 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint jelenti a bizottság, 

hogy az egyházkerületi népiskolák számára a részletes tanmenet elkészült, 
csak az utólagos egyeztetés, vagyis 12 tanító munkájának összhangba hozása 
van hátra, melyre Koczor Márton tanítót kérte fel. Kéri ezen nagy munka 
revíziójával járó fáradság némi elismeréséül Koczor Mártonnak 100 korona 
tiszteletdij megszavazását, a tanmenetet készítő s e végből többször ülésező 
tanítók dologi kiadásainak fedezésére, a népiskolai bizottság elnökének kezei
hez szintén 100 koronának kiutalását, a tanmenetnek pedig az egyeztetés 
megtörténte után ezer példányban való kinyomatását.

A közgyűlés örömmel értesül az iskolai tanítás sikerére 
nézve fontos munka elkészültéről; Koczor Márton tanítónak 100 K 
tiszteletdijat, a munka elkészítése körül fáradozó tanítók dologi 
kiadásainak fedezésére szintén 100 K-át az egyházkerületi pénztár
ból kiutal. Elrendeli egyúttal a munkának, a költségekről előzetes 
tájékozás szerzése után ezer példányban való kinyomatását és 
méltányos árban, minden egyes iskola részére való megküldését, 
minek végrehajtására a pénzügyi bizottságot felkéri.

8
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y 3 S .  Tárgyaltatott ugyanazon bizottság jegyzőkönyvének 5. pontja, 

mely a tandíjmentességnek a népoktatásra való hatásával foglalkozik-.
A közgyűlés felhívja mindazon gyülekezeteket, amelyek a 

tandijpótlás megállapítását — akár a tanító, akár a gyülekezet élvezi 
— magukra nézve sérelmesnek tartják, hogy ezt az egyházmegye 
utján jelentsék be és a sérelem orvoslása végett uj felterjesztéssel 
éljenek. Utasítja egyúttal az egyházmegyéket, hogy a kerületi nép
iskolai bizottsághoz az egyházmegyei népiskolai bizottság jegyző
könyvét is mindenkor terjesszék fel.

2 3 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint a népiskolai bizottság 
az uj énekeskönyvnek a népiskolai tankönyvek közé felvételét melegen ajánlja.

Az egyházkerületi közgyűlés az uj énekeskönyvet a tankönyvek 
közé felveszi s annak használatára az iskolákat felhívja.

2 3 4 .  Felvétetett a kerületi népiskolai bizottság jegyzőkönyvének
7. pontja, mely szerint az iskolákban használt tankönyvek némelyikének, az 
egyetemes egyházhoz approbálás végett való fel nem terjesztésének okát 
abban látja, hogy a bírálati dijak túlmagasak, miért is a következő határozati 
javaslatot terjeszti a kerületi közgyűlés elé : Forduljon az egyházkerület az 
egyetemes egyházhoz azon inditványnyal, hogy mindazon tankönyvek, amelyek
ben vallási vonatkozású anyag nincs, amelyeket a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium használatra már úgy is engedélyezett, a könyvek bemutatása, 
illetve ismertetése és egy-egy mü után befizetendő 15 — 15 K dij ellenében, 
az ág. liitv. ev. iskolákban használható tankönyvek közé soroztassanak.

Az egyházkerületi közgyűlés a kerületi népiskolai bizottság 
javaslatát elfogadja és inditványképen az egyetemes közgyűléshez 
felterjeszti.

S 3 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja, a veszprémi egyházmegye 
indítványa alapján elhatározza, hogy a rovatos ivekből minden egyházközség
nek küld egy-egy példányt, melybe az adatok évről-évre folytatólagosan be
jegyzendők; az iskolánként szedett 60 fillérekről pedig az elnöktől minden 
éven számadást kér be s azt felülvizsgálja. A folyó évi felülvizsgált és jóvá
hagyott számadás szerint 390'99 K áthozattal együtt bevétel volt 649‘49 K, 
kiadás 48'20 K, maradvány 601'29 K, melyből kiutalja a jelen ülés napidijait 
159-30 K összegben.

Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság határozatait 
jóváhagyja, az egyházmegyéknek* pedig ajánlja, hogy az iskolánként 
járó 60 filléreket a közigazgatási államsegély terhére saját pénz
tárokból fizessék s a gyülekezeteket ez alól mentsék fel.

í33€>- Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint jelenti a bizottság, 
hogy kiváló szakavatottsággal működő elnökének, dr. Ostffy Lajosnak meg
bízatása lejárt s erre, valamint családi nagy veszteségére való tekintettel 
elnöki tisztéről lemondott.

Az egyházkerületi közgyűlés nagy sajnálattal látná dr. Ostffy
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Lajosnak, a népiskolai bizottság elnöki székéből való távozását, 
azért őt egyhangúlag újból megválasztja s az elnöki tisztség el
fogadására felkéri.

S 3 7 .  Tárgyaltatott az ének- és zenepártoló egyesület jelentése, mely 
szerint az a vadosfai, jánosházai, keszthelyi, iván- és keményegerszegi s 
börcsi egyházközségeknek harmonium beszerzésére 50—50 K segélyt nyújtott, 
a mészveremi, csóronfalvai fiókegyház részére pedig egyházi énektanítás 
díjazására 50 K-át utalványozott ki. Az esperességi tanítóegyesületek részére 
az uj egyetemes korálkönyv egy-egy példányát ajándékozta. A segélyek ösz- 
szege 370 K. — A soproni tanítóképző-intézetnél az elmúlt évben is fenn
tartotta a továbbképző kántori tanfolyamot, melyben két negyedéves növendék 
vett részt. A tanfolyamot Kapi Gyula nyug. tanitóképző-intézeti igazgató és 
Altdörfer Viktor karnagy ur vezette. A soproni gyülekezet a tanfolyam czéljaira 
orgonáját készséggel átengedte. — Az egyesület vagyona készpénz és takarék- 
pénztári betétekben 2576'62 K volt. Meglevő dallamos könyvek értéke 800 K. 
—  Múlt évi határozata daczára a kérvények még mindig anélkül jönnek, 
hogy az illetékes esperes láttamozná, azért ezen határozatát azzal ujitja meg, 
hogy az esperesi láttamozás nélküli kérvényeket a jövőben figyelembe nem 
veszi. — Egyhangú határozattal méltóságos dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő urat védnökévé választja s ennek elfogadására őt mély tisztelet
tel felkéri.

Az egyházkerületi közgyűlés az élénk és áldásos tevékeny
ségről tanúskodó jelentést örömmel veszi tudomásul s az abban 
foglaltakat ajánlja a gyülekezetek figyelmébe s felhívja azokat az 
egyesület hathatós pártolására.

i î 3 8 .  A tárgysorozat 13. pontjánál tárgyaltatott a missióügyi és ki- 
kerekitő bizottság jelentése, mely szerint a kemenesaljai esperesség 1912. évi 
jegyzőkönyvének 22. pontja alapján, az alsólendvai gyülekezethez a követ
kező községeket kéri csatolni ugyanazon egyházmegye 1904. évi jegyzőkönyve
6. pontja értelmében :

1. Alsólendvai járásból. Alsóbisztricze, Alsólendvalakos, Alsószenterzsébet, 
Baglad, Baksa és Győrfa, Bánula, Barabás, Belsősárd, Bödeháza, Brezovicza, 
Csente, Cserenczócz, Csesztreg, Czup, Dedes, Dobronak, Felsőbisztricze, Felső- 
lendvalakos, Felsőszenterzsébet, Filócz, Gáborjaháza, Göntérháza, Gyertyános, 
Hidvég, Hosszufalu, Hotticza, Jakabfa, Jásecz, Kámaháza, Kapcza, Kebele, 
Kerkakalóczfa, Kerkakulas, Kerkanémetfalu, Kerkapéntekfalu, Kerkaujfalu, Kis- 
palina, Kót, Középbisztricze, Külsősárd, Lenlikápolna, Márokföld, Mellincz, 
Nagypalina, Nemesnép, Petesháza, Pórszombat, Pusztakozniadombja, Rada- 
mos, Ramocsa, Rédics, Résznek, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szombatfa, 
Sztrelecz, Turnisa, Tüszkeszer, Völgyifalu, Zorkóháza, Zsikócz, Zsizsekszer.

2. Csáktornyái járásból. Bányavár, Békásd, Belicze, Bottornya, Csák
tornya, Cseresznyés, Deleja, Drávacsány, Drávamogyoród, Drávaóhid, Dráva- 
szentiván, Drávaszentmihály, Drávavásárhely, Édeskut, Erzsébetlak, Felső-

8 *
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domború, Felsőkirályfalva, Felsőmihályfalva, Felsőpusztafa, Felsővidafalva, 
Ferenczfalva és Mikófa, Gáborvölgy, Györgyike, Gyümölcsfáivá, Gyümölcs- 
hegy, Határőr, Hegykerület I.—IX., Hétház, Hétvezér, Jánosfalu, Károlyszeg, 
Királyiak, Kristóffalva, Lapány, Ligetfalva, Magyaród, Majoriak, Mártonhalom, 
Mihályfalu, Miksavár, Murafüred, Muranyirád, Murasiklós, Muraszentkereszt, 
Muraszentmárton, Muraszerdahely, Muraszilvágy, Nagyfalva, Nyiresfalva, Nyir- 
völgy, Ormos, Őrség, Ráczkanizsa, Réthát, Strido, Szászkő, Szentilona, Tótfalu, 
Turzóvölgy, Végfalva, Zalabárdos, Zalaujvár, Zrinyiujvár, Zrinyifalva, Zsedény.

3. Letenyei járásból. Alsószemenye, Csehi, Csörneföld, Dobri, Erdőhát, 
Felsőszemenye, Kerkaszentkirály, Kerkaszentmiklós, Kerkateskánd, Kerka- 
tótfalu, Kiscsernecz, Kislakos, Kútfej, Losztonya, Lendvaujfalu, Lispe, Lovászi, 
Marácz, Pincze, Rátka, Szécsisziget, Szentadorján, Szentmargita, Tormaföld.

4. Novai járásból. Bárhely, Bördöcze, Csömödér, Dömeföld, Gosztola, 
Hernyék, Iklód, Kányavár, Kerkaszentmihályfa, Kissziget, Lenti, Lentiszombat
hely, Máhomfa, Mumor, Ortoháza, Páka, Zebeszke, összesen 167 község.

Az egyházkerületi közgyűlés a kikerekitési bizottság javasla
tát elfogadva, a megnevezett községek ág. hitv. ev. lakosainak az 
alsólendvai gyülekezetbe való bekeblezését az 1904 óta fennálló 
tényleges állapot alapján jóváhagyja és erről Zala vármegye alispáni 
hivatalát és az egyetemes névtár szerkesztőségét értesíti.

5 2 3 9 .  Felvétetett az egyházkerületi számvevőszék jelentése az esperes- 
ségek számadásairól a következőkben :

A soproni alsó, soproni felső, zalai, kemenesaljai, győri, vasi felső, vasi 
közép, somogyi, tolna-baranyai, veszprémi egyházmegyei számadások rendben 
vannak. Vagyonkimutatásaikat — Somogy kivételével —, költségvetésüket, vala
mint az adóalapi segély mikénti felhasználásáról részletes jelentéseiket közük, 
amelyekből kitűnik, hogy a kellő ellenőrzést az esperesi számvevőszékek gya
korolják és a segélyek szabályrendeletnek megfelelőleg kezeltetnek.

Egyes számadásokra s költségvetésekre a következő megjegyzések van
nak. A somogyi esperes költségvetésében, miután mindenféle napidijakról és 
bizottságok költségeiről egyenként megemlékezik, végül még ily tételt vezet 
be : bizottságok és értekezletek költségei 200 korona. Oly formán tűnik ez 
fel, mintha mindenáron ki akarná mutatni, hogy a nyert államsegélyt el kell 
költeni akárhogy. — A számadásokat és költségvetéseket helybenhagyjuk.

A kerületi számvevőszék nevében : Varga Gyula elnök, dr. Ajkay Béla, 
Madár Mátyás számv. tag.

Az egyházkerületi közgyűlés a számvevőszék eljárását jóvá
hagyja s a jelentést tudomásul veszi.

2 4 0 .  Felvétetett az egyházkerületi számvevőszék jelentése a kétes 
vagy elveszett alapítványokról a következőkben :

Az 1911. évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 156. pontja alatt meg
jelölt alapítványokról a következőket jelenthetem az illetékes lelkészek jelen
tései alapján :
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Győr. Würth János Teofil 1771-ben tett 20.000 frt. hagyományáról. 

Ezen alapítvány a pozsonyi gyülekezet kezelése alatt ma is meg van. Ezen 
alapítvány kamataiból küldött a pozsonyi gyülekezet bizonyos összeget két 
árva eltartására a győri gyülekezetnek a múlt század elejéig. Később azonban 
éveken át nem küldött semmit. Mikor e miatt kérdést tett a győri gyülekezet, 
a pozsonyiak azt felelték, hogy abból két árvát nem tud Győr eltartani, 
valószínű a devalváczió miatt, de ha Győr kötelezi magát, hogy ezért két 
árvát eltart, akkor küldik az esendő összeget. Erre Győr elhallgatott, többé 
Pozsonytól nem követelt semmit se. Nem volt helyes a két gyülekezet eljárása, 
sőt éppen a végrendelet ellen cselekedtek. Kérdés most már, felhivja-e a kerü
let Győrt, hogy igényeit ujitsa meg, vagy pedig hagyja a dolgot úgy, amint 
van — ? !

2. Telekesi Török Istvánné 1732-ben hagyott 2000 forintot. Az alapítvány 
befolyt a győri gyülekezet pénztárába, mert egy régi számadásban előfordul, 
hogy a soproni gyülekezet T. Török-féle fundáció után kamatot fizetett. 
Később a gyülekezet újraszervezése idejében már nem szerepel. Hogy mi lett 
belőle, nincs adat. Valószínű Sopron visszafizette s a győri gyülekezet tem- 
plomépitésénél felhasználta.

3. Barcza Fereticz és neje Káldy Zsófia 1804-ben 1000 forintot. Meg 
van az alumneumi alapítványban, melyben több hasonlóczélu alapítvány 
egyesittetett.

Nemesdömölk. Özv Csiba Mihályné-féle 1798-ból 1000 forint. A lelkész 
jelentése szerint, hogy hova lett ezen alapítvány, semminemű adattal nem 
szolgálhat. — Már a múlt század elején megszűnhetett.

Rohoncz. Józsa-féle 1819-ben. 500 forint, szőlő és rét. Jelenti a lelkész, 
hogy az alapítványról senkinek sincs tudomása. Tehát nemcsak a pénz, hanem 
a szőlő és rét is elmállott.

Dabrony és Gergelyi gyülekezetek részére nemes Thulmon Juliánná 
1822-ben 100— 100 forintot hagyott. A lelkészek jelentik, hogy ennek semmi 
nyomára nem akadtak a gyülekezetek iratai között.

Bonyhád. Zsivora György 1883-ban 1000 forint. Rendesi Bárány Pál 
1866-ban körülbelül 200 forintot hagyott.

A lelkész jelenti, hogy Bonyhád egyházközség nincs érdekelve, mert az 
alapítványok a bonyhádi gimnáziumot illetik.

Tudomásul szolgál.
^241. Az egyházkerületi számvevőszék a m. é. egyházkerületi jegyzőkönyv

156. pontjában nyert megbízatásához képest, az alapítványok és alapok keze
lését illetőleg a következő utasítást, törzsivet és számadási mintát terjeszti a 
közgyűlés elé :

1. A gyülekezeti vagyon, különösen az alapítványok és alapok az esperes 
által, amint ezt a rendszabályok, az E. A. §§-ai, valamint egyházker. végzései 
megkövetelik, — kellőkép ellenőrizhetők lehessenek s ezekről évről-évre a való
ságnak megfelelő jelentést tehessen, — feltétlenül szükséges az alapítványokról



és alapokról esperességenként törzskönyv összeállítása vagy szerkesztése. Csak 
igy lehet ellenőrizni, valamint igy követelhető azokról rendes számadás. 
Evégett az egyházul, számvevőszékek felhivandók a törzskönyvek szerkesz
tésére, melyet az esperes rendelkezésére bocsátanak.

2. Az alapítványok nem képezvén az egyház vagy iskola tulajdonát, az 
egyházi vagyontól elkülönítve kezelendők, mondja a szabályrendelet. Tehát 
ezekről külön számadás készítendő.

3. A iörzsiven vagy törzskönyvben fel kell tüntetni elsőben is az ala
pítvány nevét és rendeltetését, czélját, keletkezési idejét, azután ki kell mutatni, 
hol van elhelyezve, végül mennyi a várható jövödelein. Ugyanis egy alapítvány 
el lehet helyezve: értékpapírban, földbirtokban, kötvényeken, tkpénztárban.

4. A számadási ivén részletesen felsorolandó, mennyi a bevétel mind
egyik elhelyezés után.

A kiadások rovata tartalmazza mire fordítható. Az esetleges maradvány
ról a jegyzet rovatban jelezni kell, tőkésittetik-é, vagy pedig előjegyeztetik a 
jövő évi bevételhez? Hivatkozni kell a gondnoki pénztári naplóra, hányadik 
szám alatt könyveltetett el. Végül összegezve a rovatokat, zárlat készítendő.

5. Az E. A. és szabályrendeleteink nem engedik meg azt, hogy azokat a 
gyülekezet a maga részére kölcsön felvehesse ; mig az alapok engedély mellett 
kölcsön vehetők — éppen ezért évröl-évre ki kell mutatni, hol vannak elhelyezve 
a tökék.

6. Sok gyülekezet azon téves feltevésből indul ki, hogy ha valaki hagyo
mányoz a gyülekezetnek egy összeget, pl. 400 K-t, de a czélt nem jelöli meg, 
akkor az a hagyomány elkölthető ! Aki a gyülekezetnek hagyományoz, az a 
gyülekezet jövőjéről akar gondoskodni, azt akarja, hogy a gyülekezeti vagyon 
gyarapodjék ; azt akarja elérni, ha az illető megszűnt élő tagja lenni a gyüle
kezetnek, halála után hagyománya fizessen helyette egyházi adót. Az ily hatá
rozott czélt meg nem jelölő hagyományok gyülekezeti alapoknak tekintendők, 
melyeknek jövedelmét a gyülekezet szabadon felhasználhatja, a tőkét kölcsön 
felveheti a visszafizetés kötelezettsége mellett. De mivel szerintünk a tőke el 
nem költhető, ez olyan alapítvány, melyről szinte alapító-levelet kell a gyüle
kezetnek kiállítani, melyben kötelezi magát ezen hagyomány megtartására és 
hűséges kezelésére. — Mennyi ilyen hagyomány pusztult el gyülekezeteinknél ! ! 
nagy összegekre rúg az.

Nem fogadható el ntiszt. Kund Sámuel esperes ur azon észrevétele, hogy 
ezen — szerinte — örök alapokról, melyek tehát el nem költhetők, nem kell 
alapító-levelet kiállítani. Igenis kell, mint olyanokról, melyek szabad rendel
kezésre hagyományoztatok. Aminthogy a legtöbb esperesség és gyülekezet >gy fogja fel ezen kérdést.

Amit a gyülekezetek maguk szednek össze pénztár-maradványaikból s 
igy alkotnak gyülekezeti alapot, amely méltán tartaléktőkének vagy alapnak 
tekinthető, erről már nem követelhető alapitó-levél, mert ezen összeget ha 
megszorulnak, engedély mellett teljesen felhasználhatják.



119

Végül megjegyezzük : vannak oly alapítványok is, melyek bizonyos időre 
szólanak s ha a kitűzött czélt elérték, elkölthetők. Ajánlatos azonban a törzs
iven tovább is feltüntetni az illető hagyományt, hogy a név feledésbe ne 
merüljön, pl. vannak orgona, harang stb. beszerzésére szóló alapítványok, melyek 
idővel a kitűzött czélra felhasználtatnak.
A kezelésre nézve, ajánljuk a következő törzs- és számadási ivet:

a
T Ö R Z S - I V
..........gyülekezet alapítványairól és alapjairól.

£
Az alapítvány vagy alap 

czime, czélja 
és keletkezési éve

Az alapít
vány 

értéke Elhelyezése
Várható
jövő-
delem Jegyzet

N
C/> K f K f

1 . Berkes János alapít
ványa iskolai sze
rekre 1879-böl 5000

É rtékp a p ír  2500  

F öld b irtok ba n  2000  

K ö lcsö n tő k éb en ■ 500 280

2. Imre János alapít
ványa templomra 
1880. 300

1 drb. b ekeblczctt  

k ötv én yen  300

18 50

3. Ország István ala
pítványa szabad
rendelkezésre 
1885. 1500

3  li. 171 n é g y szö g ö l  

fö ld b irto k b a n

50 50

4. Ternes Ferencz ala
pítványa harangok 
beszerzésére 1895. 700

É rtékp a p ír  650  

takpénztárban  50

28

T őkésítendő 20 00  

k oron á ig .

5. Jámbor László ala
pítványa lelkész ré
szére 1896. 500 —

2  drb. kö tvén yen  

300  

200 30 —

TürzsJ'izetésbe nem  

szá m íth ató  be.
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ág. hitv. ev. gyülekezetB e v é t e l .

Sz
ám

Év és nap • Egyenként Összesen

K f K f

1. Berkes János

1 . 1911 jan. 1. Tőke : a) értékpapírban 4%  korona járad. 2500 —

b) ingatlanban elhelyezve . 2000 —

c) 6% -os bekeblezett kötvényen . 500 — 5000 —

2. Jul. 1. és 31. Értékpapírok szelvényei után . . . . 100 —

3. Okt. 1. Földhaszonbérből.................................... 90 —

4. Nov. 15. 500 K 6%  kamatja deczember 31-ig. 30 — 220 —

Összesen : 5220 —

2. Imre János

1. Jan. 1. Áthozott tőke kötvényeken........................ 300 —

2. Jan. 1. A . .  .-i t.-pénztár 2763. sz. betétkönyvén 156 80 456 80

3. Decz. 1. 300 K 6%  kamatja.................................... 18 —

4. Decz. 31. Takarékpénztári betét után........................ 6 50 24 50

Összesen : 481 30

3. Országh István

1 . Jan. 1. Áthozott tőke földbirtokban, értéke . 1500 —

2. Április 25. Évi bérletből, 1/2 év utólag 50 —

3. Szept. 30. Évi bérletből, '/2 év utólag . . . . 50 — 100 —

Összesen : 1600 —

Varga Gyula. Dr. Ajkay
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alapítványairól és alapjairól az ............ -ik évről. K i a d á s .

--------- —— —
5 Év és nap

Egyenként Összesen
J e g y z e t

N</) K f K f

iskolai alapítványa.

1. 1911 febr. 2. Isk. term.-tani eszközökért 160 80 Lásd a gondnoki 
napló 35-36. sz.

2. Május 5. Jutalomkönyvekért 25 40 a. stb.

3. Okt. 2. Szemléltető képekért. 20 — 206 20

4. Decz. 31. Tőkéhez csatoltatott . 13 80

5. Decz. 31. Tőkeegyenleg. 5000 —
Összesen : 5220 —

Tőke év végén : 5013 80

templomi alapítványa.

1 . Decz. 31. További rendelkezésig 
tőkéhez csatoltatott 24 50 Gond. napló 40.

2. Decz. 31. Tőke-egyenleg 456 80

Tőke az év végén : 481 30

alapítványa szabadrendelkezésre.

1 . Április 30. A gondnoknak átadatott 50 — Gond. napló 70. 
sz., 85. sz.

2. Okt. 1. A gondnoknak átadatott 50 — 100 —

3. Decz. 31. Tőke-érték . . . . 1500 _

Összesen : 1600 " I

B é la . M a d á r  M á t y á s .



Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy úgy az utasítás, 
mint a hozzácsatolt „Törzs-iv“ és „Számadás“-minta egész terje
delmében jegyzőkönyvbe foglaltassék s azt a jegyzőkönyvvel le
teszi az egyházközségekhez és egyházmegyékhez, felhiva azokat 
annak tárgyalására s észrevételeiknek jövő évi közgyűlésig leendő 
felterjesztésére.

U  l t i .  Kiss János h. gyámintézeti elnök beterjeszti az egyházkerületi 
gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét.

A közgyűlés elrendeli a jegyzőkönyvnek az egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének függelékében leendő kinyomatását, s 
inig egyfelől nagy sajnálatát fejezi ki Lőw Fülöp egyházi elnök 
betegeskedése felett, másrészről a legnagyobb örömmel értesül arról, 
hogy az egyházmegyei gyámintézetek egyhangú bizalma a világi 
elnöki székbe lósi és egervári Solymossy Ödön bárót választotta, s 
őt ezen áldásos intézetünk élén szeretettel és tisztelettel üdvözli.

y  1 3 .  Felvétetett Bothár Dániel jelentése az egyházkerületi levéltárnak 
1911/12. évi állapotáról a következőkben:

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !
Kötelességemből kifolyólag tisztelettel jelentem, hogy az egyházkerületi 

levéltárba a múlt 1911/12. év folyamán a következő ügydarabok érkeztek és 
helyeztettek el :

1. Püspöki jelentés a dunántúli ág. liitv. ev. egyházkerületnek 1911 
augusztus 9-én megnyitandó évi rendes közgyűlésére.

2. Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 május.
3. „Maróthy Lászlóné Káldy Ida alapítvány“ alapító-levelének pótléka.
4. Kemenesaljái ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve.

1911 június.
5. Soproni alsó ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve.

1911 junius.
6. Theológiai szak- és lelkészvizsgai munkák 1911. évről, 1 csomag.
7. Soproni felső ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve.

1911 julius.
8. Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 

augusztus, 2 példány.
9. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 augusztus.
10. Imák és beszédek, melyeket Baltazár Dezsőnek püspökké történt 

ünnepélyes beiktatása alkalmával elmondtak.
11. Dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 

1911 augusztus.
12. Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 

szeptember.
13. Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 október.
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14. Tiszai ág. Iiitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 
szeptember.

15. Dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 október.
16. Elnöki megnyitó beszéd. Elmondotta a dunántúli ev. egyházkerület 

1911 augusztus 9-én tartott közgyűlésén véssei Véssey Sándor egyházkerületi 
felügyelő. Ugyanaz német nyelven : Eröffnungsrede, gehalten von Alexander 
Véssey de Vése.

17. Dunántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 október.
18. Dunántúli ref. egyházkerület népiskolai tanügyi bizottságának 1911 

október 12— 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve.
19. Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 1911 május 16-án tartott püspök

avató közgyűlésének jegyzőkönyve.
20. Magyarországi unitárius egyház főtanácsának 1911 okt. 29—30-án 

tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.
21. Magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1911 novemberben tartott egye

temes közgyűlésének jegyzőkönyve.
22. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1911 november.
23. Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1912 január 17-én tartott rend

kívüli közgyűlésének jegyzőkönyve.
24. Vasi felső ág. hitv. ev. egyházul, közgyűlési jegyzőkönyve. 1910 október.
25. Vasi közép ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 

1911 junius.
26. Dunántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 május.
27. Dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 május.
28. Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1912 junius 6-án tartott rend

kívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. 2 példány.
29. Tanévi hitoktatói ivek 1911/12. évről.
A kér. könyvtárban való elhelyezés czéljából megküldte püspök ur a 

budapesti tud. egyetem 1909/10. tanévi kiadványait. Ezeket úgy, mint Zsi
linszky Mihály „Még egyszer a kath. autonómiáról és a papi vagyonról“ irt 
történelmi tanulmányát a könyvtárban helyeztem el.

Folyóiratokban jártak a levéltárnak : Protestáns Szemle, szerkeszti : 
Szöts Farkas ; Harangszó, szerkeszti : Kapi Béla ; és Gyámintézet, szerkeszti : 
Bognár Endre.

Az egyházkerület 1886. évi novemberben tartott közgyűlésének jegyző
könyvét, melyet Jausz Vilmos főszámvevő úrnak rendelkezésére bocsátottam, 
visszahelyeztem eredeti helyére és a visszaszármaztatás idejét az igtatóba be
jegyeztem.

Az egyházkerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 
pontos kezelésért elismerését fejezi ki.

^ 4 4 .  Vonatkozással a theol. akad. hallgatók gyakorlati kiképzésére 
(múlt évi jegyzőkönyv 12. p.), az egyházkerületi közgyűlés a következő hatá
rozatot hozza :



Az egyházkeríilcti közgyűlés szükségesnek tartja és kívánja, 
hogy theol. akadémiáink hallgatói, mint egyházunk jövendő lelkészei 
a tudományos képzés sérelme nélkül és azzal együtt a lelkészi 
működésnek biztos alapjául szolgáló gyakorlati irányú képzést is 
nyerjenek. Ha ebben a tekintetben hiányok vannak, azok meg
szüntetése intézményes utón csak az akadémiák szervezetének és 
tantervének megfelelő intézkedései utján eszközölhető. Ugyanazért 
az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés utján felhívja 
az egyetemes theol. akad. bizottság figyelmét erre a körülményre 
és felkéri arra, hogy a theol. akadémiáknak éppen most úgyis 
revízió alatt levő szervezetébe és tantervébe a tudományos kép
zéssel együtt a hallgatók kellő gyakorlati kiképzését is biztositó 
intézkedéseket foglalja bele, megfontolás tárgyává tevén azt a kér
dést is, vájjon úgy a tudományos, mint a gyakorlati képzés tekin
tetében támasztott magasabb igények, valamint egyéb érdekek is 
nem teszik-e szükségessé a képzési idő meghosszabbítását?

Emellett az egyházkerületi közgyűlés teljes bizalommal kéri 
mindazokat a lelkészeket, akik mellett segédlelkészek működnek, 
hogy azokat atyai gonddal és bölcsességgel oktassák és vezessék 
a lelkészi hivatalnak amilyen fontos, éppen oly nehéz és ma már 
elég bonyolult teendői között.

~  i  £>- Felvétetett Németh Pál espères jelentése a horvát-szlavón ev. 
missió-ügyről a következőkben :

A missió-mező nagy, az aratásra váró gabona sok, kevés az arató. E 
munka mezején a mi egyházunknak bizony sok aratóra volna szüksége, — 
de hát kevés a jutalom, soká van estve, későn a fizetés ideje.

Jelentésemben most főképen a tanügyre és iskoláinkra terjeszkedem ki. 
Hisz akié az iskola, azé a jövendő. A mi egyházunk templomai mellett az 
iskoláival terjeszkedett, hódított kezdettől fogva s ezekkel kell missóját na
gyobb részben a horvát-szlavon országokban is végezni. Nehéz e téren is a 
munka, eddigi híveink majdnem mind bevándoroltak s a felekezeti iskoláknak 
a tanítási nyelv miatt sok akadályokkal kell megküzdeni a czélhoz jutásnál. 
Az ország nyelvének kötelező tanítása sok áldozatába kerül szegény egyhá
zainknak s rosszul fizetett tanítóinknak. Ahol csak lehet, az ország hivatalos 
körei legyőzhetetlen akadályokat gördítenek a felekezeti iskolák elé. A mi 
tanítóink többnyire idegenből jöttek s a horvát nyelv tanulása s tanítása mellett 
sem részesülhetnek semmiféle állami segedelemben — annál kevésbbé nyug
díjban.

A tanügy ismertetésénél, kiindulok Zágrábból. Sok iskolája van ennek az 
egyesült protestáns egyháznak — ezzel nyert tért s hódított ez a kis egyház 
Létezése óta. Az iskolákból tartja fenn nagy részben háztartásának anyagi 
szükségleteit.

Két lelkész végezi az egyházban a lelkészi teendők mellett a közép
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iskolákban a vallásoktatást. Van a gyülekezetnek egy kántortanítója, ki a nép
iskolába járó protestáns tanulókat oktatja s végzi a kántori teendőket. A vett 
értesítés szerint az elemi és polgári iskolába az elmúlt tanévben 208 tanuló 
járt, akik közül csak 48 volt protestáns, a többi más vallásu. A más feleke
zetű tanulók nagy száma mutatja, hogy elöljár a mi iskolánk a fővárosban a 
tanügy terén s vele hódit egyházunk a horvát fővárosban.

A városban létező középiskolákban — gimnáziumban, reáliskolában, 
tanítóképző, tanitónőképző, lyceumban 26 növendék nyert az elmúlt tanévben 
Bayer György lelkész ur által hitoktatást. Az összes iskolákban az evangélikus 
növendékeink száma 120— 130 között váltakozik évenként. Bizony megkívánná 
egyházunk érdeke, hogy a lelkész mellé még egy segédlelkész állíttassák be 
a vallástanitás még sikeresebb végzésére. Meg kell emlékeznem még a magyar 
államvasuti iskoláról, melyet a magyar államvasut-társaság tart fenn Zágrábban 
Itt Leyrer Tivadar máv. igazgató-tanító oktatott az elmúlt évben az elemi is
kolában 22 református és 18 evangélikus gyermeket a vallásra is. 0  a mi 
emberünk, ki éppen azon óhajtásának támogatására hivott fel közelebb ben
nünket, hogy eszközölnénk ki a magyar államvasut igazgatóságánál, miszerint 
a jövőben 3 óra engedtessék neki a vallásoktatásra s az egyházi ének taní
tására.

A Zágrábhoz tartozó leányegyházakban: 1. Kutinán, ahol körülbelül 
20—25 gyermek jár az iskolába, kiket Ebersold Vilmos levita tanít a vallás
iam tárgyakban.

2. Belovár, itt az iskolás gyermekek száma 12, a, szórványbeli evangé
likus gyermekekkel együtt Poglitsch József levita tanította őket a' vallás isme
reteire. Az egyház s iskola fenntartásához van a híveknek egy kis tőkéjük.

3. Mlinska jól szervezett leányegyház 50—60 tanköteles gyermekét 
gondos iskoláztatásban Stoll Ferencz tanító végezi, kinek középiskolai tanul
mányokról van bizonyítványa s a gyermekeket sikeresen vezeti az evangéliom 
szellemében. '

4. Bresljanica leányegyház gyermekeit a vallásban Zmajla János 
levita-tanitó oktatja. A tankötelesek száma 30—40 között változik, helyben 
iskolájuk nincs, a szomszéd faluba járnak a községi horvát iskolába. Tudo
másom szerint a vallásos nevelésben hiány nincsen, s hisz még a felnőttek 
is részesülnek a levita s annak kiváló műveltségű neje részéről oktatásban s 
gondos nevelésben.

5. Sprskó-Selistén a tankötelesek, kiknek száma 10—20 között változik, 
a szomszéd falu horvát iskolájába járnak. Sajnos, vallásoktatásban csak a 
a szülők által részesülhetnek.

6. Varasd, iskolás gyermek 6 volt az elmúlt tanévben, akiket Petróczi 
Imre levita vezetett a vallásoktatásban. Petroczit a ref. egyház alkalmazta.

7. Károlyvárosban, Sziszeken amint a vett értesítés mondja, az isteni
tiszteletet végző lelkész, ki háromszor jelenik meg a hívek körében, kérdezi 
ki a gyermekeket a vallástan elemeiből.



Amint már a múlt évi jelentésemben is hangsúlyoztam, tekintve a Zág
ráb környékén szórványban élő hívek nagy számát s a csatlakozott leány
egyházakat, bizony egyházunknak jól felfogott érdeke is megkívánja, hogy 
minél előbb hivassanak több munkások az Ur szőllőjébe, s ne legyen messze 
időre elodázva egy uj szlavóniai esperesség szervezése. A tervezett uj missiói 
lelkészi állás szervezését én most is Mlinskán szeretném a szlavón missiói 
körök evangélizására megválasztott bizottság által eszközöltetni.

8. Antunováczon az iskola-iigyet tekintve, az áldatlan állapotok még 
most is megvannak. A Julián-egyesület segélyével épült iskola zárva van. 
Bármennyire kért, zörgetett a horvát kormánynál, a gyülekezet, a megnyitásra 
engedélyt nem kapott. A tanköteles gyermekek most is a községi horvát isko
lába járnak. Most a felekezeti iskola megnyithatásáért kérvényeznek a hivek, 
nehéz lesz ezt a jogukat is visszaszerezni, amelyről egyszer meggondolatlanul 
lemondottak. Egy a megnyugtató, hogy ebben a zűrzavaros állapotban a gyü
lekezet kántora, kit mindeddig a Julián-egyesület fizet, nemcsak a vallás- 
oktatásban, de az iskola más tárgyaiban is sikeresen oktatja a mi híveink 
gyermekeit. A felekezeti iskola újból való megnyithatásáért folyamodása az 
egyháznak bent van a kormánynál s reménylhető, hogy rövid időn belül 
sikeresen fog elintéztetni.

9. Hrasztováczon sok vajúdás után iskolaügyünk rendben van, a meg
választott rendes tanító 80—90 között váltakozó tanköteles gyermekeket a 
német tannyelvű iskolában — a horvát nyelvet a lelkész tanítja — elég jól 
vezeti s az evangéliumi buzgóság meglátszik a gyermekek nevelésén. Szép, a 
kor igényeinek megfelelő iskolaterme imaházul is szolgál, s emiatt nem lehet 
a belső felszerelést a pedagógia követelményeinek mindenben berendezni. No 
de ami késik, nem múlik, a templomépités terve a közeljövőben megvalósul. 
Kapitanovopolje leányegyház 40—50 tanköteles gyermekei is, amint értesültem, 
rendes tanító — levita — kezelése alatt neveltetnek. Megszűnt itt is a több éveken 
át tartott áldatlan harc? tanító s a gyülekezet tagjai között. Az istenitiszteletek 
végezése mellett a konfirmáczióra való előkészítés tisztét is jól teljesiti az anyagi 
szegénységgel eleget küzdő tanító. Sok a munka, de kevés itt is a jutalom. Mikor 
lesz az az idő, hogy nyugdíjra is számíthatnak ezek a nemzet napszámosai.

10. Malibastájiban a régi állapotban van az iskoláztatás. A Julián- 
egyesület által tervezett iskolát itt se engedik megépíteni. Mérnyi Ádám h. 
missiói lelkész fáradozik a nagy Bastájiba járó iskolásokat anyanyelvükön a 
vallásos ismeretekben vezetni s a szerb községi iskola oktatási hiányait pó
tolni. A szórványban élők gyermekeinek vallásos oktatása csak nagy nehezen 
eszközölhető a szegénység miatt.

11. Pozsegában a városban, a nagy szórványban, 50—60 gyermek val
lásos neveléséről kell Dobrovoljác Milko missiói lelkésznek gondoskodni. 
Kevés az anyagi, a szegénység sokszor útját vágja a jó szándékú munkának. 
Lesz imaház, lelkészlak épül a szervezkedő egyházban. Ez majd jobban 
összetartja a szétszórt nyájat s egyengeti az iskola előtt is az utat.
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Jelentésemet a szlavóniai missióról azzal végezem, törekedjék a főtiszt, 
és méltóságos egyházkerület lelkészeink, tanítóink fizetését az egyetem által 
államsegélyekkel kiegészíttetni s a tanítóknak Horvát-Szlavon országban is 
nyugdijat eszközölni.

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s felkéri Németh 
Pál esperes urat a missiói munkamező további figyelemmel kisé
résére s tapasztalatainak bejelentésére.

3 4 6 .  A múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 156. pontjánál Varga 
Gyula kerületi számvevőszéki elnök jelenti, hogy már hat egyházmegye alapító
leveleit feldolgozta, négygyei azonban még hátralékban van.

Tudomásul szolgál s egyben felkéri a közgyűlés az előadót 
a munka folytatására és befejezésére.

>34T .  A múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 194. pontjánál Kund Samu 
esperes mint előadó jelenti, hogy Tótkereszturon egy segédlelkészi állás szerve
zése rendkívül szükséges volna, de mindeddig gátolta azon körülmény, hogy 
maga a gyülekezet szegénységénél fogva e czélra áldozni semmit nem akar.

A közgyűlés felhívja a vasi közép egyházmegyét egy vándor 
esperesi káplánság szervezésére, mely czélra a káplánfizetés ki
egészítésére szolgáló összeget a káplántartási államsegélyből az 
állás szervezése esetén kiutalja.

3 4 8 .  A múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 223. pontjánál Bognár 
Endre egyházi főjegyző mint előadó jelenti, hogy az egyházkerületi tanító
egyesületnek megerősítés végett két példányban beterjesztett, egyes pontjaiban 
módosított alapszabályait átvizsgálta, a régivel összehasonlította s azt kifogás
talannak, igy megerősithetőnek találta.

Az egyházkerületi közgyűlés, a tanítóegyesületnek módosított 
alapszabályait megerősíti s annak egy példányát az egyházkerületi 
levéltárban elhelyezni rendeli. Elhatározza egyúttal az alapszabá
lyoknak az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvében való szó
szerinti felvételét és abból kiosztás végett 500 példány külön le
nyomat készítését.

> 3 4 0 - A jövő évi közgyűlés helyéül Kőszeg városa tűzetett ki.
Több tárgy nem lévén, az elnökség az egyházkerület nevében meleg 

köszönetét mond a győri gyülekezetnek a közgyűlés vendégszerető szives 
befogadásáért s püspök ur buzgó imádságával a tanácskozást bezárta.

Jegyezte : 
M a d á r M átyás
egyházk. e. aljegyző.

D r. B erzsenyi Jenő
egyházker. felügyelő.

G yu rá tz  Ferencz
püspök.

D r. F ischer G yula  
H uber D ániel

l ’só Vincze  
Bancsó Antal

jegyzőkönyvi hitelesítő bizottsági tagok.
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Jegyzőkönyv.
F e lvé te te tt a d u n á n tú li ág . h itv . ev. e g y h á z k e rü le t gyá m in té ze tén ek  G y ő rö tt, 

1 9 1 2  a u gu sz tu s  2 6 -á n  ta r to t t  k ö z g y ű lé s é rő l.

1. Buzgó éneklés és imádkozás után Kiss János, a vasi közép egyház- 
megyei gyámintézet elnöke napirend előtt bejelenti, hogy Löw Fülöp egyházi 
elnök sajnálatos betegsége miatt akadályozva volt abban, hogy e mi mostani 
gyűléseinket előkészítse s a tőle megszokott tárgyilagossággal és tapintattal 
vezesse. — Ez oknál fogva püspök urunk Öméltósága, valamint a gyengélkedő 
egyházi elnök őt kérték fel a gyűlés előtti teendők ellátására s a gyűlések 
tárgyainak előadására.

Ezek előre bocsátása után, megállapítván, hogy mai gyűlésünk püspök 
urnák nyomtatásban megjelent és szétküldött meghívója által kellőképen 
kihirdettetett, továbbá a jelenlevők számára való tekintettel kimondja a 
határozatképességet s a gyűlést megalakulnak jelenti ki és a tanácskozást 
megnyitja.

Miután a világi elnöki széknek betöltése mindezideig teljes forma sze
rint még nem történhetett meg, felkéri Károlyi Endre urat, a kemenesaljai 
egyházmegyei gyámintézet világi elnökét arra, hogy a társelnöki széket a 
mai és holnapi gyűlés tartama alatt elfoglalni szíveskedjék.

A jegyzőt felkéri, hogy a tárgyalás alatt felszólalni akarók neveit jegyezze 
fel s azok sorrendjét tartsa nyilván.

A bizottmány jelentésének tekintetbe vételével a közgyűlés 
a helyettes elnök napirend előtt való bejelentéseit tudomásul veszi.

Fájdalmasan értesül egyházi elnökének gyengélkedéséről, Isten
től számára minél hamarábbi tartós gyógyulást kíván. Károlyi Endre 
urat az ideiglenes elnöki széken tisztelettel üdvözli.

Ü . A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének első pontjánál bejelenti he
lyettes elnök,- hogy az elnök a jegyző utján felhívta a kerületbeli egyházme
gyék gyámintézeteit a világi elnököt választó szabályszerű szavazatok beadá
sára. Bejelenti, hogy felhívás folytán mindegyik egyházmegye kellő időben 
beadta a szavazatát. A beérkezett szavazatukat egy Michaelis Izidor, Éder
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József, Freyler Lajos, dr. Schneller Aurél, Terplán Jenő urakból álló bizottság 
felbontotta, összeszámlálta s a bemutatott jelentés, jegyzőkönyv s a szavaza
tok jegyzéke szerint megállapította: a) hogy mindegyik gyámintézet beadta 
a szavazatát; b) hogy formai tekintetben valamennyi beadott szavazat érvé
nyes ; c) hogy a beérkezett szavazatok örvendetes egyértelműséggel lósi és 
egervári báró Solymosy Ödön urat választották egyhangúlag a dunántúli kér. 
gyámintézet világi elnökévé.

A közgyűlés a bizottmányi jegyzőkönyv s a bemutatott 
szavazatbontó bizottsági jelentés és jegyzőkönyv alapján örvende
tesen veszi tudomásul a választás eredményét. Lósi és egervári 
báró Solymosy Ödön urat, mint a dunántúli ág. hitv. ev. egyház
kerületi gyámintézet uj elnökét, mély tisztelettel üdvözli, s munkál
kodására Isten áldását kéri. — Utasítja s megbízza a gyűlés elnök
ségét, hogy Öméltóságát táviratilag üdvözölje.

3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontjánál bemutatja a helyettes elnök 
főtiszt, és méltóságos Scholtz Gusztáv egyetemes gyámintézeti elnöknek folyó 
évi augusztus 3-án kelt 175/912. számú levelét, melyet az egyházkerületi 
gyámintézetekhez intézett, amelyben az ő felhalmozott püspöki teendőire való 
hivatkozással elnöki állásáról való lemondását adja tudtul, s a kér. gyáminté
zeteket uj választásra hívja fel és pedig oly sürgősen, hogy az uj elnök az 
idei őszi egyetemes gyámintézeti közgyűlésen már beigtatható legyen.

A közgyűlés mély sajnálattal értesül Scholtz Gusztáv gyám
intézeti elnök lemondási szándékáról. Arra való tekintettel azonban, 
hogy lemondó leirata oly későn érkezett, hogy az egyházkerületek
nek már nem volt ideje a választási előkészületek megtételére, 
különösen pedig, hogy mivel az egyik egyházkerület: a tiszai, 
már a lemondó levél kelte előtt megtartotta volt közgyűlését s igy 
nincs is abban a helyzetben, hogy szavazata iránt határozhasson, 
mégis, mivel a közgyűlés felfogása szerint elnökválasztásra csakis 
az egyetemes gyámintézetnek van joga a kerületek gyámintézeteit 
felhívni, bizalommal kéri Öméltóságát az egyetemes gyámintézeti 
elnöki állásnak legalább még egy évig leendő megtartására, hogy 
az elnököt választó szavazásban mindegyik egyházkerület részt- 
vehessen.

4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontjánál Károlyi Endre bemutatja a 
kerületi gyámintézet pénztárosának múlt évi számadását, felolvastatja a kerü
leti gyámintézeti ellenőrnek e tárgyban beterjesztett következő jelentését :

„Kiss János egyházkerületi gyámintézeti pénztáros 1911/12. évi számadá
sát tüzetesen átvizsgálván, jelentésemet a következőkben terjesztem elő :

I. Összes bevétel volt . . . . . . . 7981 i 6  K
„ kiadás „ .......................  . 7821 ‘22 „

Készpénzmaradvány........................ 159'94 K 9
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II. Tőkepénzek 1911 deczember 31-én:

1. Rupprecht Lajos-alap (értékpapír) . . 2000 — K
2. Káldy József-alap (értékpapír és tkpztár) 112004 „
3. Berzsenyi Miklósné-alap (tkpztárban) . 2124 91 „
4. Berzsenyi Jenő-aiap (takarékpénztárban) 1021-44 „
5. Véssey Sándor-alap „ 101181 „
6. Petrics-alap „ 382 68 „
7. Luther-alap „ 121-84 „
8. Kézipénztár, 1912 junius 30 (tkpztárban) 20312 „

Összesen : 7985 84 K

A pénztáros számadásában előforduló minden bevételi és kiadási tételt 
a megfelelő okmányokkal összehasonlítottam, s mind valamennyit egyezőnek 
találtam. Az értékpapírokat és takarékpénztári könyveket folyó évi augusztus 
3-ik napján szintén átvizsgáltam és igazolom, hogy azok meg vannak, s úgy 
a kamatokra, mint a tőke-összegekre vonatkozólag a számaadásba felvett 
összegekkel egyeznek.

Ezek alapján javaslom, hogy Kiss János pénztáros urnák 1911/12. évi 
számadására vonatkozólag, vesződséges munkájának méltánylása mellett — 
a felmentés a szokásos fenntartásokkal megadassák. Nemescsó, 1912 aug. 6. 
Éder József m. k. ellenőr.“

(E pont tárgyalását Károlyi Endre h. elnök vezette egyedül, mivel a 
másik h. elnök: Kiss János, mint pénztáros személyesen érdekelve lévén, 
elnöki székéről leszállóit.)

A közgyűlés az ellenőrnek ezen véleményes jelentése alapján 
Kiss János pénztárosnak 1912 julius 30-án lezárt számadására 
vonatkozólag, a fenntartandók fenntartásával, miután a számadást 
jóváhagyólag tudomásul vette, a felmentvényt megadja. Neki és az 
ellenőrnek fáradozásukért köszönetét mond.

£>- Olvastatott Kiss János h. elnöknek jelentése a kér. gyámintézet
1912. évi munkálkodásáról a következőkben:

„Fájdalmasan emlékezem meg egyházkerületünk ama nagy veszteségé
ről, mely gyámintézetünket is érte a mi nagybuzgóságu egyházkerületi 
felügyelőnknek, méltóságos vései Véssey Sándor urnák folyó évi május hó
2-án bekövetkezett gyászos haláláról. A megdicsőült gyámintézetünk szent ügyei 
iránt is meleg érdeklődéssel viseltetett és lelkes buzgalommal kivetté részét 
a gyámintézet egyházépitő és fenntartó munkájából. Indítványozom, hogy a 
megboldogult emlékezetét jegyzőkönyvünkben megörökítsük és hogy a gyá
szoló családhoz gyámintézetünk nevében részvétiratot küldjünk.

Ezek után rövid néhány szóval jelezni akarom, az elnöki jelentés szűk 
keretei között, a kerületi gyámintézet ez évi munkálkodását.

1. Örömmel jelentem, hogy az elmúlt év ismét bizonyságtétel a mellett, 
hogy a mi evangélikus népünk a gyámintézetet és ennek törekvéseit évről-
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évre jobban és jobban megérti és méltányolja. Ámbár még korántsem 
vagyunk ott, hogy elmondhatnánk, hogy „Mindeneket megcselekedtünk, amit 
cselekednünk kellett“ .

Később reá fogok még erre a kérdésre térni.
Most csak azt az örvendetes tényt jelentem be, hogy egyházkerületünk

nek majdnem mindegyik egyházközsége igyekezett a neki adatott anyagi 
és morális talentumok mértéke szerint kivenni a részét a gyámintézeti szent 
munkából. Csupán három olyan egyházközség volt a kerületben, nevezetesen 
Lébeny a győri, Mucsfa a tolna-baranya-somogyi és Bakonycsernye a 
veszprémi esperességben, melyeknek fillérei hiányoznak az idei áldozati oltá
ron. Szolgáljon azonban reájuk nézve mentségül az a körülmény, hogy 
Lébenyben és Mucsfán a lelkészi állás ép abban az időben, mikor a gyám- 
intézeti gyűjtések folyamatban lenni szoktak, üresedésben volt.

Adakoztak pedig a hívek :
1. A győri egyházmegyében . . 1022-09 K-t, 124-08 K-val

a múlt évinél 
kevesebbet,

2. A kemenesaljai „ . 49371 J) 30-78 » többet,
3. A somogyi „ . 365-57 V 49-87 » »
4. A soproni alsó . 547-51 » 62-32 y y y y

5. A soproni felső „ . 3968-22 yy 258-71 » y y

6. A t.-b.-somogyi „ . 1169-33 y y 193-79 V yy

7. A vasi felső „ . 5143-23 » 1293-31 yy yy

8. A vasi közép „ . 891-45 » 141-32 yy yy

9. A veszprémi „ . 1182-56 yy 10970 y y y y

10. A zalai „ . 216-85 y y 19-54 y y y y

így a kerületi összes gyűjtés kitesz 15-000-52 K-t, 1980-26 K-val többet,
mint a múlt évben.

Ha az adott összegeket viszonyba hozzuk az egyes esperességek lélek- 
számával, kitűnik, hogy egy-egy lélekre esik : a győri esperességben 5"4 fill., 
a kemenesaljaiban 27  fillér, a somogyiban 26  fillér, a soproni alsóban 
47 fillér, a soproni felsőben 14 fillér, a tolna-baranya-somogyiban 2 fillér, 
a vasi felsőben 17 fillér, a vasi középben 2'6 fillér, a veszprémiben 4 7  fill., 
a zalaiban 5'6 fillérnyi adomány.

Azoknak a gyülekezeteknek száma is szaporodott, melyek 100 koronán 
felül gyűjtöttek. Ilyen gyülekezetek :

1. A győri esperességben: Győr város 467-67 K.
2. A soproni alsó egyházmegyében: Nagygeresd 101'52 K.
3. A soproni felső egyházmegyében: Ágfalva 11918 K, Locsmánd 

409 35 K, Sopron 119728 K, soproni nőegyleti gyámintézet 114307 K, 
a lyceumi belmissió-egylet 246"25

4. A vasi felső egyházmegyében: Alhó 13891 K, Alsólövő 11916 K, 
Borostyánkő 138 27 K, Felsőlövő 75319 K, Kőszeg 41516 K, Kukmér 
1075-01 K, Körtvélyes 375 84 K, Pinkafő 801-58 K, Rohoncz 105' 10 K, 
Városszalonak 264 46 K, Vasdobra 17678. 9*
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5. A vasi közép egyházmegyében: Bodóhegy 10374 K, Szombathely 
115-60 K.

6. A veszprémi egyházmegyében: Pápa 14585 K, Várpalota 10347 K.
Mikor ezeket a számokat s az egyes egyházmegyék lélekszámához

viszonyított adakozási hányadot tekintem, önkénytelenül felmerül előttem az 
a kérdés, hogy mi annak az oka, hogy a kér. összes esperességei közül épen 
ezen túlnyomólag német anyanyelvű egyházmegyék adakozási készsége emel
kedik ki oly igen magasra?

Magánbeszélgetések között, mikor itt-ott tárgyaltuk ezt a kérdést, többen 
mondották, hogy a német és magyar faj jellegzetes tulajdonságaiban kere
sendő és található meg ennek a nagy különbségnek az oka. Azt mondták, 
hogy a német faj szentimentális, érző szivü, a mások baja iránt könnyebben 
meginduló, hit, vallás iránt, amennyiben ezek jórészt a szívre tartoznak, 
buzogni melegebben tudó nép, mint a sanguinikusabb vérmérsékletű magyar 
faj. Lehet ebben is valami, hanem én az igazi okot mégis máshol keresem. 
A magyar vidéken lakó ev. nép is szereti vallását, tud buzgón lelkesedni érte, 
s képes arra, hogy szive egész melegével együtt érezzen az ő hittestvéreivel. 
Tudok egyházközséget, ahol túlnyomólag szinmagyarok laknak, ahol mikor 
arról volt szó, hogy uj templomot kellene építeni, mert a régi, melyet alig 
négy évtizeddel előbb emeltek, repedezik s összeroskadni készül, összegyűlt 
az egész lakosság s egyhangúlag elhatározták, hogy megépítik az uj templo
mot nagyobbra, szebbre, mint a régi volt. Azután kivetettek minden meg
konfirmált lélekre 14 koronát és minden adóforintra ismét 14 koronát. Nem
csak kivetették azonban, hanem be is fizették végrehajtó nélkül. Azonkívül 
boldog volt, aki gyalogos vagy szekeres munkát teljesíthetett a szent ügy 
érdekében.

Tudok más községekről, ahol a hívek az adócsökkentési segély előtt 
160— 180°/0 egyházi adó terhét hordozták zúgolódás nélkül.

Még gyermekkoromban hallottam a szülői háznál'az öregektől, hogy mikor 
József császár türelmi parancsa közhírré lett őszi vető után, az egész község 
minden munkabíró férfia kiment követ fejteni. A kőfejtést nem hagyták abba, 
mig a szükséges anyag a templomépitéshez együtt nem volt. Ezt közös erővel 
hazahordták, azután meg minden lovasfogattal rendelkező gazda néhány elöl
járóval s faragó-emberekkel elment Szentgotthárd vidékére, hol százados fenyő
erdők voltak az akkori időben. Megvették a szálfát lábán, levágták, az ágakat 
letisztogatták, a fenyőszálakat szekérre rakták és a velők volt faragó-emberek, 
mire hazaértek, négyszegletűre kiácsolták azokat. Az elhulló forgács jelölte az 
utat, amerre az Istenháza megépüléséhez szükséges fát hazaszállították.

Sok ilyen példát tudnék felhozni a mellett, hogy a magyarajku nép is 
tud bámulatos módon lelkesülni templomért, egyházért, iskoláért.

Más tehát az adakozási készség közötti nagy különbség oka. Azt gon
dolom, hogy elvesztettük a kulcsot, mely a mi népünk szivét nyitja s nem 
tudunk oda bejutni most már abba a bezárt szívbe. Mások próbálgatják
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azután görbeszeggel, tolvajkulccsal felnyitni a csukott zárat, azután igen sok
szor el is rontják azt úgy, hogy többé sohasem nyílik meg, ha az elveszett 
kulcsot újra megtalálnák. A krajczáros újságok, melyek a nihilt hirdetik, a 
hamis próféták, kiknek farkasi voltát nem ismeri fel a nép a báránybőr alatt, 
melyet magukra húztak, meg a mindent elnyelő politika úgy megrongálták 
népünk lelkét, hogy nagy időbe, nagy munkába, sok-sok buzgó fáradozásba 
kerül majd, mig a nép lelke szeretettel tárul fel papja előtt.

Ez az igazi ok. Ezen kellene segíteni. De hogyan ? Keresni kellene azt 
az elveszett kulcsot.

Ha minden egyházközségben a lelkész, miután egy vagy két vasárnappal 
előbb a szószékről már kihirdette, hogy nem sokára elmegy minden hívéhez 
kérni a gyámintézet oltárára jószivvel adott áldozatot és azután kezébe venné 
a gyűjtő-könyvecskét és csakugyan menne házról-házra és megmagyarázná 
azoknak, akik még nem tudják, hogy miféle egyházépitő és fenntartó munkát 
végez a gyámintézet olyan helyeken, ahol hitünk cselédjeinek az a minden
napos gondja, hogy templomukat és iskolájukat s egyéb egyházi intézményei
ket hogyan tartsák fenn, úgy hiszem, mindenütt nemes versenyre kelnének a 
hívek és mi itt a gyámintézeti közgyűléseken nem volnánk kénytelenek igen 
sok, hozzánk bizalommal felküldött kérvényre azt mondani : nem adhatunk, 
mert nincs !

Igen kérem a lelkésztársakat, próbálják meg, meglássák, mennyire örül
nek majd maguk is az elért eredménynek.

Ne elégedjenek meg azzal, hogy a gyűjtő-ivet átadják az egyházfinak, 
— vagy kinek, hogy szedegessen rá valamit. Az az egyszerű egyházfi maga 
sokszor együgyü voltában meg se tudja mondani, mi czélra kéri az adományt. 
Ha kérdik tőle, hogy mire gyűjtöget ? legtöbbször azt feleli : a pap küldött. 
Erre az érteden magyarázatra azután könnyen ébred a gyám intézetet nem 
ismerő lelkében az a gondolat, hogy a pap magának szedet, s rágondol 
azután arra a bizonyos papzsákra, amely sokszor elidegenítője a pap és a 
hívek sziveinek egymástól. Azt meg épen ne tegyék a lelkésztestvérek, hogy 
a közpénztárból utaltatnak ki néhány panaszos koronát. Bizony, mondom,’ 
több áldás van, még az adakozónak lelkületére nézve is, a kicsinyek által 
jószivvel, öntudatosan, örömmel adott kisebb összegeken, mint a közadókból 
kiutalt koronákon.

Még egy dologra kérem az adakozó egyházakat és egyházmegyéket, 
illetőleg ezeknek vezető embereit. És ez a kérelmem mindnyájunkra vonatko
zik, abból áll, hogy mikor az általuk gyűjtött összeget felosztják, legyenek 
kegyesen tekintettel a mi alapszabályainkra, ezeknek különösen arra a részére, 
mely a szétosztást szabályozza s kötelező arányszámokat ir elő arra nézve, 
hogy a gyűjtött összegből mennyit szabad otthon a helyi és mennyit az 
esperességi gyámintézetben felosztani.

Ki tartsa meg alapszabályainkat, ha mi magunk, akik azokat alkottuk, 
eltérünk tőlük.
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2. Jelentésem II. része a beérkezett segélykérvényekre vonatkozik. Majd
nem 60 kérvény érkezett be. Igazán rekord szám. A hó első felében valósá
gos ijedezéssel bontottam fel a leveleket, melyek csak úgy ontották a segélyt 
kérő folyamodványokat.

Eszembe jutottak a tanítványok, akik látva a körülöttük éhező sokasá
got, annak a tudatában, hogy csak öt árpakenyerük és két halacskájuk van, 
felsóhajtottak: „Kicsoda elégíthetné meg ezeket eledellel a pusztában!“

Én is, mikor rátekintettem a folyamodványok ezen halmazára és számba
vettem a rendelkezésünkre álló, bizony nem túlságosan nagy összeget, úgy
éreztem, mintha nékem is csüggetegen fel kellene kiáltanom azokkal a tanít
ványokkal, mondván : „Micsoda ez ennyi sok népnek ? “

Mélyen tisztelt gyámintézeti közgyűlés, 400 esztendő óta, az 1523., meg 
az 1526. évi u. n. „comburantur“-féle törvény óta, egész az elmúlt század 
II. feléig, az államhatalom és ennek mindenféle közege szünet nélkül nyomta, 
sokszor fosztogatta a mi evangéliom szerint való egyházunkat, — még sem 
semmisültünk meg ! Sőt a buzgó apák épen ezekben a nehéz időkben alkot
tak intézményeket, létesítettek alkotásokat, melyeknek a késő nemzedékek az 
alapítókat áldva vették hasznát. Építettek templomokat, szerveztek alsóbb és 
felsőbb iskolákat, melyek, midőn az állam ilyeneknek a létesítését megkezdette, 
mintául szolgáltak neki. Még arra is tudtak áldozni a dicső ősök, hogy mivel 
itthon a mi kapzsi ellenségeink miatt még az alapítvány sem volt biztonság
ban, — a külföldi egyetemeket látták el magyarhoni ev. tanuló-ifjak segítsé
gére szolgáló tetemes alapítványokkal.

Mintha a szorongattatásoknak ezen évszázadai bizonyságot akartak volna 
tenni arról, hogy csakugyan „sub pondere ereseit palma“ . Úgy gyarapodtak, 
erősödtek egyházunk intézményei. Hasonlítsuk össze ezzel a korral a mát.

Szegény gyülekezeteink, nem számítva a kongrua-segélyt, a különféle 
iskolai és tanítói fizetéskiegészitéseket, a kor- és egyéb pótlékokat, az imitt- 
amott nyert építkezési segélyeket, a G. A.-egylet adományait stb., a pénzügyi 
bizottságnak ez idei jegyzőkönyve szerint (28. lap) az adócsökkentési segély
ből 128.421 koronát, azután a közalapi államsegély czimén 9700 koronát, a 
Baldácsy- és Solymosy-alapitványokból 6000 koronát nyertek segítségül. És 
mégis mi az eredmény ? Az, hogy a gyámintézethez beadott kérvények száma 
évről-évre nő. Mintha a nyomás megszűntével az az égfelé növő pálma is 
átváltozott volna valami kúszó növénynyé, amely csak úgy nem esik össze a 
saját súlya alatt és csak úgy tud felfelé nőni, ha valamihez hozzá támasz- 
kodhatik, ha van valami, amibe belekapaszkodhatik, máskülönben elterül a 
földön, mint a szederinda. Alig lesz ennek jó vége, uraim !

Ha gyülekezeteink mindent csak kívülről várnak, de nem törekesznek 
arra, hogy maguk is tegyenek önmagukért valamit, elfogyatkozik bennük az 
önfenntartási erő, elhalnak a szervek, melyek az élet nedvét belül a testben 
képesek előállítani. Baj van ott, ahol csak idegen vér átömlesztésével lehet a 
szervezetet életben tartani. Az idegen vér átömlesztését az orvosi tudomány
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is csak ritkán, ugyanazon szervezetnél csak egyszer, kétszer, javallja. így 
alkalmazva, néha segít. Felifjitja a vért, elevenebbé teszi az élet működését. 
De mindig és örökösen csak ezzel pótolni a vérkészitő szervek renyheségét, 
nem lehet s nem is tanácsos. Az orvosság is egyszer-kétszer kis adagokban 
véve gyógyít. Aki azonban egész életén át mindig csak orvosságból akar 
megélni, elpusztul az. Pedig mi ma már sokfelé annyira vagyunk, hogy 
minden bajunkat, még a kis bajokat is, idegen helyről jött és nem a saját 
erőnkből termelt segítséggel akarjuk megszüntetni. A napokban volt a kezem
ben egy kérvény-kivonat — megjegyzem, hogy nem mihozzánk adták be ezt 
a folyamodványt —, mely azon a czimen kér külső segítséget, hogy a lelkész 
kályhája füstöl és az iskola padlója igazításra szorul. Mondom, aligha lesz 
ennek jó vége !

Napnyugat felől már néhány év óta sötét felhőket látok tornyosulni, 
arra felé egyik-másik országban az állam már teljesen megtagad minden 
közösséget az egyházzal, sőt vele szemben ellenséges álláspontra helyezkedik. 
Ha népünk hozzászokik ahhoz, hogy ne maga tartsa fenn egyházi intéz
ményeinket, hanem ezek fenntarthatása érdekében idegen kutforrásokra jár 
folytonosan, mi lesz akkor velünk, ha azok a felhők onnan napnyugat felől 
valami gyorsan járó vihar szárnyain mihozzánk is eljönnek és a mi egünkön 
is szétterjeszkednek. Pedig mintha ennek a viharnak az előfuvallatát már 
éreznénk is. Egyre nagyobb mértékben óhajtanak s kezdenek érvényesülni az 
uj evangéliomnak ama hirdetői, akik azt prédikálják : „Nem kell templom ! 
A fáradt test több üdülést talál a csapszékben !“

Falun lakó lelkésztestvéreim erről talán még nem igen győződhettek 
meg a saját füleikkel. Faluhelyeken imitt-amott még teljes szélcsend van, 
hanem városon, ahová gyakran járnak ennek az uj igének az apostolai, sok
szor hallhatni nyilvános népgyülések szónokaitól ilyesmit.

Ismételten kérem azokat, akik mindenhová kérvényeznek és mindenütt 
megjelennek, ahol csak egy kis kiosztásra való pénzecskét sejtenek, hogy ne 
gondolják, hogy azzal a sok segélylyel, amit összekéregetnek, a gyülekezeteik
nek tesznek hasznos szolgálatokat, ellenkezőleg, ártanak annak, amikor — 
hogyan is mondjam — ingyenéletre szoktatják azt, s ezáltal a benső fenn
tartó életműködésnek szerveit sorvasztják el benne.

Olaszországban, hol a sok kath. pap az alamizsna-osztogatásnak állító
lagos jócselekedetei által lajtorját, mennyországba vivő lépcsőt akar magának 
készíteni ; meg az a sok idegen, aki ott megfordul, az ő könnyelmű adako
zásával úgy megrontotta a népet, hogy vannak terjedelmes vidékek, hol a 
lakosság egyáltalán nem dolgozik, iszonyodik a munkától és teljesen a 
dolce far nietne elvének hódol. Kicsinye, nagyja koldulásból él, még a biró 
is. Ezért vigyázzunk ! •

De meg azután már különben attól is félek, mikor ilyen rengeteg sok 
kérvényt kell elbírálnunk, hogy nem tudunk elég tárgyilagosak lenni, s a



szent ének szavai szerint majd mégis csak azt fogjuk segíteni, ki „Fenszóval 
kiált jajt“ , s nem azt fogjuk enyhíteni, „Aki rejtekben sóhajt“.

Ezeket szükségeseknek láttam elmondani. Ha keményen szóltam : Néz
zék el, jót akartam !“

Az elnöki jelentésből fájdalmasan veszi a közgyűlés tudomá
sul egyházkerületünk feledhetetlen felügyelőjének, néhai méltóságos 
vései Véssey Sándor urnák gyászos elhunytát. A megdicsőíiltnek 
emlékezetét áldva örökíti meg jegyzőkönyvében s fájdalmas rész
vétéről a családot átiratilag fogja értesíteni.

A gyűjtések örvendetes gyarapodásáról örömmel győződött 
meg, s kéri továbbra is a híveket, hogy a felebaráti szeretet 
gyakorlásában ezután se fáradjanak meg.

E mellett kéri egyházközségeink vezetőit, az elöljárókat, a 
lelkészeket, a tanítókat, hogy igyekezzenek népünket az apák 
lelkesítő példájára való utalással rászoktatni az önerejükből való 
megélhetés érdekében kifejtendő munkálkodásra. Győződjenek meg 
arról, hogy maradandóbb áldást terem az önmagunk által alkotott 
intézmény, mint az a másik, amelyhez tisztán idegen segítséggel, 
ingyen való ajándékképen jutottunk hozzá.

A közgyűlés elhatározta a jelentésnek egész terjedelmében 
leendő felvételét a jegyzőkönyvbe.

6 -  Olvastatott a pénztárosi jelentés, mely szerint a kér. gyámintézeti 
közgyűlésnek ajánlási joga van :

1. A Palló-féle 800 K-s szeretetadományra.
2. A kisszeretetadomány 800 koronájára.
3. A Kacziány Gusztáv és Gráf Amália-féle 800 K-s szeretetadományra.
4. A Gusztáv Adolf-egyleti alap 300 K-t kitevő kamatjaira.
És a kér. pénzügyi bizottság által hozzánk utalt 400 K-ra vonatkozólag.
Rendelkezési jogunk van a begyült 2121 21 K és a múlt évi 159 K 

94 fillérre =  2281'15 K. A kamatokból begyült 601 K 42 f-re.
Ezen összegekre vonatkozólag a közgyűlés a bizottság ajánlásának 

figyelembe vételével következőkép rendelkezett.
a) A Palló-féle szeretetadomány 800 koronájára ajánlja : Kerta, Nemes

leányfalu és Balf egyházközségeket a soproni presbitérium előtt. Megjegyez
vén, hogy amely egyházakat a soproni gyülekezet egyháztanácsa e három 
közül mellőz, azon egyházak a fentebbi ajánlási sorrend figyelembe vételével 
a következőképen segittessenek :

A két mellőzött egyház közül az elsőbb helyen ajánlott terjesztessék fel 
ajánlattal az egyetemhez a G. A.-egyleti alap 300 K kamataira. A második 
helyen ajánlott egyház kapja a kér. pénzügyi bizottság által hozzánk utalt 
400 K összeg felét, 200 K-t az egyházkerületi közpénztárból.

b) A kisszeretetadomány 800 koronájára a közgyűlés az egyetemhez 
első sorban Őrimagyarósdot ajánlja. A kisebbségben maradt Győré leány
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egyház részére megszavazza a kér. gyámintézeti pénztárból a Királyföldy-alap 
235 K-t kitevő kamatait.

c) A Kacziány Gusztáv és Gráf Amália-féle alapítvány 800 K kamataira 
ajánlattal terjeszti fel a közgyűlés Szentgotthárd község kérvényét. Az ugyan
ezen alapítvány kamataiért folyamodott Nagydém leányegyliázat az Ostffy Pál- 
féle alap 47 K-t, a Véssey-féle alap 32-03 K-t kitevő kamataival, valamint a 
múlt évi 159 K 94 f pénztári készlettel, összesen 238 K 97 f-rel segélyezi. 
Ez utóbbi összeg a kér. gyámintézet pénztárából fizettetik ki.

d) A kér. pénzügyi bizottság által hozzánk utalt 400 koronának második 
felét 200 K összegben Börcs győregyházmegyei leányegyháznak szavazta meg 
a közgyűlés.

e) A rendelkezésünkre álló további összegekből 100— 100 koronát 
szavazott meg a közgyűlés a következő egyházaknak, szám szerint 16 egyház
nak és pedig: 1. Nagybarátfalu, 2. Barcs, 3. Nagykanizsa, 4. Mura- 
keresztur, 5. Kismarton, 6. Veperd, 7. Bolmány, 8. Szekszárd, 9. Felső
lövői tanítóképző, 10. Városszalonak, 11. Domonkosfalva, 12. Felsőcsalogány,
13. Sál, 14. Bakonyszentlászló, 15. Nemeshany, 16. Nagyvázsony. Összesen 
1600 korona.

f) A magyarhoni külmissziói egyesületnek az alapító-tagsági dij 11-ik 
részlete fejében 25 K.

g) Pinkafői árvaháznak 50 K.
h) Pank-alapra 76 K 21 f.
i) Répczeszemerének a Rupprecht Lajos-féle alap kamatait 80 K.
j) Barlahidának a Káldy-alap kamataiból 40 K.

k) Jánosházának a Berzsenyi Miklósné-féle alap évi kamatait 167-39 K.
l) Kezelési dij czimén kiutalt az elnöknek elnöki átalány fejében 160 K-t, 

pénztáros átalánya fejében 60 K-t, jegyző átalánya fejében 50 K-t — 270 K.
in) Fenntartja a maradékot 100 korona összegben.
7 .  Az elnökhelyettes bejelenti, hogy magánértesülése szerint a magyar

honi e. e. e. gyámintézet ez idei közgyűlését egyházkerületünkben, Pápán 
fogja folyó évi szeptember 21. és 22. napjain megtartani.

Tudomásul szolgál.
A közgyűlés felhívja a gyámintézet szent ügye iránt érdeklő

dőket, hogy erre a mi egyházkerületünkben tartandó egyetemes 
gyámintézeti közgyűlésre minél számosabban megjelenni szíves
kedjenek.

Az elnökhelyettes indítványa alapján
elhatározza a közgyűlés, hogy méltóságos Berzsenyi Jenő 

egyházkerületi felügyelő urat a folyó hó 28-án tartandó beikta
tási ünnepélye alkalmával a gyámintézet nevében küldöttségi- 
leg fogja üdvözölni. A küldöttség a helyettes elnökök vezetése 
alatt az egyházmegyei gyámintézetek elnökeiből és tagjaiból áll.
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O . Az egyházi elnök buzgó imája és a jelenvolt közönség éneklése 

után a gyűlés, miután a tárgysorozat kimerittetett, bezáratott.

Kmf.
Hitelesítik : Jegyzetté :

K áro ly i Endre Horváth  Dezsőh. elnök. egyhker. gyámint. jegyző.
Kiss Jánosh. e. elnök.

Jegyzőkönyv.
F e lvé te te tt a d u n á n tú li ág . h itv . ev. e g y h á z k e rü le t gyá m in té ze tén ek  K iss  János 
és K á ro ly i E nd re  h. e ln ö k ö k  ik e re ln ö k le te  a la tt G y ő rö tt, 19 12 . év i augusztus 

27 -én  este 7 ó ra k o r  ta r to t t  d ís z k ö z g y ű lé s é rő l.

A díszközgyűlés fényét emelték : Az egyházközség karmestere művészi 
orgona játékával kisért közének; az énekkar összhangzatos énekével. Az ün
nepi szónoklatot nagytiszteletü Payr Sándor soproni theol. akad. tanár ur, az 
oltári imát pedig nagytiszteletü Pálmai Lajos győri lelkész ur tartotta.

I .  Károlyi Endre ur, mint h. elnök, a díszközgyűlést következő beszéd
del nyitja meg :

Tisztelt Gyámintézeti Diszgyülés !
Amely annyi emberbaráti intézményt hozott létre, annyi bánatos köny- 

nyet szárított fel, oly sok keservet változtatott örömteljes megnyugvássá, amely
ben gyámintézetünk gyökeredzik és belőle folyton táplálkozik : krisztusi szere
tettel fogadja gyámintézetünk mindazokat, kik e magasztos érzéssel szivükben 
ma itt megjelentek.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! Ha az ember isteni hasonlatosságának 
kifejezője, a mi lelkünk felemelkedni kíván a föld porából, — a vallásos hit 
szárnyai bizton emelik; ha megpróbáltatásunk nehéz napjaiban vigaszt kere
sünk, erőt akarunk meríteni, — nem találunk igazabb, hivebb barátot a Szent- 
irásnál, — s ha szivünk örömének szabad folyást akarunk engedni, nincs 
annak tisztább medre, mint a mi hitünk útja, a szeretet.

A gyámintézet czélja ezen boldogító hit eszközeihez juttatni azon testvé
reinket, kik azok nélkül szűkölködnek. De bár fél százada elmúlt, hogy böl
csen előrelátó férfiak életre hívták, mégis — ha ezen időt a történelem 
mértékével mérjük — fiatal, a kitűzött feladatok sokoldalúságát és nagyságát 
tekintve pedig még ma is gyenge hajtása egyházi közéletünknek.

Ha azután megnyugtatom tekintetemet e szent hajlékot megtöltő díszes 
gyülekezeten, jóleső érzés hatja át az én lelkemet.
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Mert, hogy ily sok-számosan méltóztattak itt megjelenni, abban zálogát 
látom a gyámintézetünk ügyei iránt folyton növekvő közérdeklődésnek és 
annak, hogy mind többen és többen tartoznak áldozatkészen zászlóink alá.

S igy nem hiú ábránd, látom már a jövőben a gyámintézet virágot 
fakasztó, áldásos gyümölcsöt érlelő hatalmas fáját, melynek árnyékában majd 
enyhítő irt talál egyházi közéletünk ma még oly sok sajgó sebe.

Ezen törhetlen reménynyel és megingathatlan bizalommal szivemben, 
van szerencsém mai közgyűlésünket megnyitni.

Kiss János egyházkerületi gyámintézeti h. elnök elnöki jelentéséből 
előad néhány megkapó mozzanatot, Horváth Dezső kerületi gyámintézeti jegyző 
előterjeszti jelentését a rendes közgyűlés által, a gyámintézeti bizottmány 
segélytervezete alapján megszavazott segélyekről.

A díszközgyűlés mindkét jelentést örvendetes tudomásul veszi.
3 .  Egyházi h. elnök indítványozza, hogy köszönet szavaztassák az 

ünnepélyre megjelent díszes közönségnek, Öméltóságának, az egyházkerületi 
felügyelőnek, úgyszintén püspök ur Öméltóságának, Payr Sándornak, az ün
nepi szónoknak, az oltári szolgálatot teljesített Pálmai Lajos győri lelkésznek, 
a győri énekkarnak, valamint azon hölgyeknek is, kik az esti offertóriumnak 
összegyűjtésében közreműködtek.

Az indítvány elfogadtatott.
A díszközgyűlés bezárása után a fent említett dalárda és a közönség 

buzgó éneklése végeztével az ünneplő közönség szétoszlott.

Kmf.
Hitelesítik : Jegyezte :

K áro ly i Endre s. k. H orváth  Dezső
h. világi elnök. egyházkerületi gyámintézeti jegyző.

Kiss János s. k.
h. egyházi elnök.



A dunántúli ág. hítv. ev. egyházkerületí tanító-egyesület
alapszabályai.

I. Az egyesület czíme.

Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi tanitó-egyesület.

II. Az egyesület czélja.

a) A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület tanítóit egy kerületi egyesületbe 
tömöríteni s bennük az összetartás érzetét nevelni!

b) A tanítás és nevelés elméleti és gyakorlati tökéletesítésén munkál
kodni, az egyházias szellemet ébren tartani, egyházunk intézményei iránt a 
meleg érdeklődést felkelteni és fejleszteni, lelkészei s más hivatalos tényezői 
irányában a testvéries jó viszonyt ápolni és fokozni.

c) Egyházi és iskolai életünkben felmerülő nevelési és oktatási kérdé
seket figyelemmel kisérni, beható tárgyalás alá venni s azokra nézve véle
ményt nyilvánítani, megjelölve minden .újabb intézkedésnél az ág. hitv. ev. 
tanítók működési körét, s minden törvényesen megengedett eszközzel arra 
törekedni, hogy az ág. hitv. ev. tanítói kar úgy egyenként, mint összességé
ben, — az egyházi alkotmány keretén belül méltó helyet foglaljon el egyházi, 
illetve tanügyi kormányzatunkban.

d) Az egyházmegyei tanitó-egyesületek működését irányítani, fontosabb 
kérdésekben azokat véleményadásra felhívni, életbevágóbb dolgok kidolgozása 
és tárgyalásával megbízni, s az egyes tárgyalások eredményét a kerületi 
tanitógyülésen eszközlendő újabb közös tárgyalásra kitűzni.

e) A paedagogiai és egyházi irodalom ápolása, fejlesztése és pártolása.
f) Pályadijak megszerzése és pályadijas tételek kitűzése.
g) Az igaz hazafiságnak tettekben való megnyilatkozása, az iskolába 

való bevitele és uralomra juttatása, a magyar fajszeretetnek ápolása és idegen 
ajkúak által való megkedveltetése.

h) Az egyesület tagjainak önképzése és hivatásszeretetre való serkentése.
i) A népet józanságra szoktató és hithűséget megszilárdító módoknak 

keresése.
k) Az egyesületi tagok árváinak és özvegyeinek anyagi és erkölcsi 

gyámolitása.
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l) Gondoskodás oly szakközlöny fenntartásáról, amely eme czélok meg
valósítását előmozdítja, a tanügy s a tanitók érdekeit szolgálja.

m) Gondoskodás, hogy a meghivó-levelek csorbítatlanul fennmaradjanak 
s ha lehetséges, javíttassanak.

n) Az egyházi ének és zene ápolása s a kántori teendőket illető kérdé
seknek megbeszélése.

o) A tanitók erkölcsi és méltányos anyagi érdekeinek szem előtt tar
tása és istápolása.

III. A  ezé 1 elérését előmozdító eszközök.

a) Az egyesület minden második évben egyszer az egyházker. gyűléssel 
egy időben és egy helyen közgyűlést tart, amely közgyűlésen szaktanulmányok, 
értekezések olvastatnak fel, nevelési, módszertani, továbbá az iskola bel- 
életével szorosan összefüggő egyházi, hazafias és társadalmi kérdések vitat
talak meg és szabad előadások tartatnak.

b) Segély-alapot létesít s gyűléseivel kapcsolatban tanszer-kiállítást és 
egyházi ének- és zeneelőadást rendez.

c) Az egyházmegyei tanitó-egyesületek tagsági dijai minden egyes tag 
után egy koronában állapíttatnak meg, amelyet az egyházmegyei egyesületek 
az egy korona segély-alapi járulékkal együtt egy összegben minden év decz. 
31-ig tartoznak a pénztárosnál befizetni.

d) Szoros érintkezést tart fenn Magyarország más protestáns tanító
egyesületeivel és a Magyarországi Tanitók Országos Szövetségével.

IV. Az egyesület tagjai.

Rendes tagok, pártoló tagok, alapitó tagok és tiszteletbeli tagok.
a) Rendes tagja az egyesületnek a dunántúli ág ..hitv. ev. egyházker. 

kötelékébe tartozó minden tanító, akik a Soproni felső, Sopron alsó, Vasi 
felső, Vasi közép, Kemenesaljái, Győri, Somlyóvidéki, Bakonyvidéki, Zalai, 
Somogyi, Balatonvidéki, Sióvidéki és Mecsekvidéki egyházmegyei egyesületek 
kötelékébe tartoznak és az ezután alakítandó egyesületek tagjai, továbbá az 
egyházkerületi népiskolai bizottság mindkét elnöke, a kerületben levő tanító
képző-intézetek igazgatói és tanárai. Beléphet a rendes tagok sorába minden 
ág. hitv. ev. vallásu, tanítással foglalkozó egyén, bármily fokozatú iskolánál 
működik is, kik tagsági dijaikat közvetlenül fizetik a kerületi tanitó-egyesület 
pénztárába.

b) Pártoló tagjai az egyesületnek mindazon tanügybarátok, kik az egyesü
letnek czéljai előmozdítására évi négy korona tagsági dijat fizetnek.

c) Alapitó tag, ki az egyesület czéljaira egyszer s mindenkorra egyszáz 
koronát fizet.

d) Tiszteletbeli tag, kit a közgyűlés a tanügy terén szerzett kiváló érde
meiért megválaszt.
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V. Az egyesület vezetése.

Az egyesület ügyeit vezetik: 1. a közgyűlés, 2. a tisztikar és 3. az 
igazgató-választmány.

1. A közgyűlés.

a) Közgyűlés a 3. fejezet a) pontja értelmében minden második évben 
egyszer tartatik.

b) A közgyűlési meghívók s a tárgysorozat — közgyűlést megelőzőleg 
14 nappal előbb — közzéteendők.

A közgyűlés hatásköre.

a) Megválasztja a tisztikart és az igazgató-választmányt.
b) Az ezek által tett intézkedéseket felülvizsgálja s esetleg megerősíti.
c) A pártoló és alapitó tagokat jelentkezés esetén felveszi s tisztelet

beli tagokat választ.
d) Előkészíti a költségvetést s a pénztári számadásokat felülvizsgálja.
e) A véleményezés vagy tárgyalásra kiadott dolgokról beérkezett hatá

rozatokat összegezi, s azokból — véleményének hozzáadásával — egy kerek 
egészet alkot.

f) Az előadók által hozott értekezéseket meghallgatja, megvitatja, a 
sürgősebb ügyeket tanácskozás tárgyává teszi, az azokból levont határozatokat 
— szükség esetén hozzájárulás végett — az egyházkerületi elnökséghez 
felterjeszti.

g) A pályadijtételekről beérkezett jelentéseket meghallgatja s a pályadij 
kiadása felett határoz.

h) Szükség esetén az alapszabályokat módosítja.
i) Megalkotja tanácskozási ügyrendjét.
k) Az egyesülei hivatalos nyelve a magyar, más nyelven felszólalás nem 

történhetik.
l) A közgyűlés határozatképessége nem függ a jelenlevők számától.
ni) A közgyűlésen tanácskozási és inditványozási joga van az egyesület 

minden rendes tagjának, ugyszinte a pártoló-, alapitó- és tiszteletbeli tagok
nak is, de szavazati jogot csak a rendes tagok gyakorolhatnak.

2. A tisztikar.

A tisztikar áll: egy elnök-, két alelnök-, egy titkár-, egy jegyző-, két 
aljegyző-, egy pénztáros- és egy számvevőből.

a) A tisztviselők választása 6—6 évre történik.
b) A tisztikart a közgyűlés a rendes tagok sorából szabadon választja; 

10 tag kivánatára titkos szavazással.
c) Az elnök vezeti az összes üléseket, aláírja az ügyiratokat, őrzi az 

egyesület pecsétjét, képviseli az egyesületet hatóságok, testületek és egyesek



irányában ; összehívja a közgyűlést és az igazgató-választmányt, a közgyűlési 
jegyzőkönyvet az egyházkerülethez felterjeszti. Továbbá az egyházkerületi 
tanitó-egyesület nevében évenként segélyért folyamodik az egyházkerületi köz
gyűlés elé, az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 128. pontja 
értelmében.

d) Az alelnökök az elnököt szükség esetén felváltva, mindenben helyet
tesitik.

e) A titkár veszi át és kezeli az egyesület ügyiratait, szerkeszti az eset
leges felterjesztéseket, előkészíti a gyűlés tárgyait. Az egyesület hivatalos köz
lönye számára elkészíti a szükséges közleményeket, számon tartja a tagok 
illetékességét.

f) A jegyzők felváltva vezetik a jegyzőkönyvet, készitik a hivatalos 
kivonatokat s azokat a titkár rendelkezésére bocsátják.

g) A pénztáros felelősség terhe alatt rendes könyvvezetés mellett kezeli 
az egyesület vagyonát. Minden év végével az egyesület vagyoni állapotáról 
kimutatást készít, arról a számvevő ellenjegyzése mellett a közgyűlésnek be
számol. Kifizetéseket csak az elnök utalványozására eszközölhet. Ötven koronán 
felüli összeget takarékpénztárba köteles elhelyezni.

h) A számvevő ellenőrzi a pénztáros működését, ellenjegyzi a bevétel- 
és kiadásokról szóló okmányokat, s joga van a pénztár állásáról bármikor 
meggyőződést szerezni. Tapasztalatairól a közgyűlésnek beszámol. Hivatalánál 
fogva osztozik a pénztáros felelősségében.

3. Az igazgató-választmány.

Az igazgató-választmány tagjai :
a) a tisztikar;
b) a rendes tagok közül szavazattöbbséggel — tiz tag kivánatára tit

kos szavazással — választott 14 rendes- és 3 póttag, kik szintén hat évre 
választatnak, úgy hogy a rendes tagok sorában minden egyházmegyei egye
sület egy-egy taggal, a Vasi felső egyházmegyei egyesület pedig két taggal 
legyen képviselve.

c) Az igazgató-választmány minden évben, midőn közgyűlés nem tartatik, 
az egyházkerületi gyűlés idején és helyén gyűlést tart.

d) A közgyűlések alkalmával tanszerkiállitást, egyházi ének- és zene- 
előadást rendez.

e) Fontosabb kérdésekben az egyházmegyei tanitó-egyesületek véleményét 
kikéri, összesíti, s megbizottja által a közgyűlés elé terjeszti.

f) Czélszerünek látszó tanügyi — s egyéb kérdésekben — a közgyűlés 
hozzájárulásával, a kellő intézkedések életbeléptetése végett az illetékes ható
ságnál kérvényez.

g) A közgyűlés tárgysorozatát megállapítja, gondoskodik a közgyűlés 
külső rendezéséről is.

h) Hirtelen felmerült s halasztást nem tűrő esetekben saját felelősségére
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intézkedik, amelyről azonban a közgyűlésnek utólagos jóváhagyás végett, 
beszámolni tartozik.

i) Változások esetén az egyesület nevében küldöttségeket szervezhet.

VI. Felügyelő hatóság.

Az egyházker. tanitó-egyesület legközelebbi hatósága az egyházkerület, 
azért jegyzőkönyveit és évi jelentését tartozik az egyházkerületi közgyűlés elé 
terjeszteni.

VII. Az egyesület vagyona.

Az egyesület vagyonát, jövedelmét képezik :
a) az egyházmegyei tanitó-egyesületek által befizetett évi tagsági dijak ;
b) a pártoló tagok évi járulékai ;
c) az alapitó tagok által befizetett összegek ;
d) az egyházkerület évi segélye ;
e) egyéb adományok.

VIII. Az egyesület feloszlása.

Az egyesület feloszlását e czélra összehívott közgyűlés határozhatja el 
a tagok kétharmadának többségével.

Az egyesület netáni feloszlása esetén a kimutatott vagyon a dunántúli 
ág. liitv. ev. egyházkerület felügyelete alá jut, s annak kamatai ág. hi tv. ev. 
tanügyi czélokra fordítandók.

Az esetben pedig, ha az egyesület az alapszabályokban meghatározott 
czélt és eljárást meg nem tartja, vagy hatáskörét túllépi, a dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerületnek, valamint a m. kir. belügyminiszternek jogában áll az egyesü
letet meginteni, sőt azt fel is oszlatni.



A dunántúli ág. hítv. ev. egyházkerület tisztikara.

Püspök: Gyurátz Ferencz főrendiházi tag.
Egyházkerületi felügyelő: egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő.
Egyházkerületi egyházi főjegyző: Bognár Endre.
Egyházkerületi világi főjegyző: dr. Ajkay Béla.
Egyházkerületi egyházi aljegyző: Madár Mátyás.
Egyházkerületi világi aljegyző: Hegyeshalmi Fischer Elemér.
Tiszteletbeli jegyző: Nagyalásonyi dr. Barcza Dezső.
Egyházkerületi főszámvevő : Jausz Vilmos.
Egyházkerületi ügyész: dr. Kluge Endre és Berecz Ábel.
Egyházkerületi ellenőr: Hollós János.
A (számvevő : Szabó Kálmán.
Egyházkerületi pénztáros : Weisz Kornél.
Egyházkerületi levéltáros: Bothár Dániel.
Püspöki titkár: Baldauf Gusztáv.

I. Egyházkerület! főiskolai nagy bizottság.
Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 

felügyelő.
1. Tagok az egyházkerület részéről:
a) Egyháziak: Stettner Gyula, Bognár Endre, Horváth Sámuel, Horváth 

Sándor (paksi), Farkas Mihály, Poszvék Sándor, Madár Mátyás, Varga Gyula, 
Beyer Teofil, Jausz Vilmos mint számvevő. Póttagok: Németh Pál, l’só 
Vincze, Farkas Elemér, Nagy Sándor, Tomka Gusztáv, Hérints Lajos.

b) V ilágiak: Berzsenyi Dezső, Hrabovszky Mór, Szeniczey Géza, dr. 
,(átz Ottó, Véssey Lajos, Bélák István, dr. Ajkay Béla, Héring Zsigmond, 
Frabovszky István, Berzsenyi Sándor, dr. Ostffy Lajos, Berecz Ábel, utóbbi 
mint egyházkerületi ügyész, dr. Schneller Aurél, mint egyházkerületi felsőbb 
leányiskolái helyi bizottsági elnök. P óttagok : dr. Porkoláb Mihály, dr. Stráner 
Gyula, Mayer Oszkár, dr. László Kálmán, Takáts Lajos.

c) Igazgatók: Bancsó Antal, Gecsányi Gusztáv, Papp József, Budaker 
Károly.

2. Tagok a tanári kar részéről: (választás alatt.)
3. Tagok a soproni egyházközség részéről: (választás alatt.)
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II. Egyházkerületí főiskolai kísbízottság.

Elnök: dr. Rátz Ottó, a soproni evang. lyceum iskolai felügyelője.
Tagok: Brunner János, Héring Zsigmond, Zábrák Dénes, Poszvék Sándor, 

Albrecht Alfréd, dr. Zergényi Jenő, Rosta Ferencz, utóbbi mint tápintézeti 
gondnok; továbbá mint igazgatók: Bancsó Antal, Gecsányi Gusztáv, Papp 
József; és mint jegyző : Hollós János.

III. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületí 
felügyelő.

Tagok: a) egyházi részről: Stettner Gyula, Bognár Endre, Payr Sándor, 
Horváth Sámuel ;

b) világi részről: Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, Bélák István, 
Szeniczey Géza, Mayer Oszkár.

IV. Egyházkerületí törvényszék.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Közbirák a) egyházi részről: Horváth Sámuel (1915), Brunner János 
(1915), Bognár Endre (1918), Varga Gyula (1918), Németh Pál (1918); b) világi 
részről: Berzsenyi Dezső (1915), Barcza Géza (1915), dr. Rátz Ottó (1918), 
Bélák István (1918), dr. László Kálmán (1918); c) a tanári, illetve tanítói 
k arból: Szutter Dániel (1915), Payr Sándor (1918).

d) Jegyzők: dr. Móritz Dénes (1918), Bélák Lajos (1918).
e) Ügyészek: dr. Kluge Endre (1918), Berecz Ábel (1918).

V. Egyházkerületi pénzügyi bizottság és gyámoldaí igazgatóság, egyúttal 
egyházkerületí nyugdíjügyí bizottság.

Elnök: Héring Zsigmond.
Tagok: a) egyházi részről: Brunner János, Poszvék Sándor, Breyer 

Jakab, Scholtz Ödön, Bancsó Antal, Jausz Vilmos, Lőw Fülöp, Zábrák Dénes, 
Varga Gyula, Frühwirth Károly ;

b) világi részről: dr. Rátz Ottó, dr. Démy Lajos, Hollós János, Hajnal 
Endre, dr. Zergényi Jenő, dr. Mihály Kálmán kulcsőr, dr. Brunner Emil jegyző.

VI. Egyházkerületí népiskolai bizottság.

Elnökök: Zábrák Dénes egyházi, dr. Ostffy Lajos világi.
Tagok: a) egyházi részről: Farkas Mihály, Tomka Gusztáv, Payr 

Sándor, Bancsó Antal, Papp József, Simkó Endre, Sass István, Benedek 
Vincze, Koczor Márton; b) világi részről: dr. Ajkay Béla, dr. Zergényi Jenő, 
dr. Barcza Dezső, Töpler Károly, Bóday Dezső, Takách Ferencz.



VII. Egyházkerületi véleményező bizottság.

Elnökök: Bognár Endre egyházi, dr. Ajkay Béla világi.
Tagok: a) egyházi részről: Madár Mátyás, Bancsó Antal, Németh Pál, 

Horváth Sámuel, Varga Gyula, Farkas Mihály, Pálmai Lajos, Hérints Lajos ;
b) világi részről: Berzsenyi Dezső, Bélák István, dr. Kluge Endre, 

Szeniczey Géza, dr. Berzsenyi Jenő (siklósi), Berzsenyi Sándor, dr. Kobilitz 
Elek, dr. Fischer Gyula.

VIII. Egyházkerületi számvevőszék.

Elnökök: Varga Gyula egyházi, dr. Ajkay Béla világi.
Tagok: a) egyházi részről: Madár Mátyás, Kiss János; b) világi 

részről: Radó Gyula, Berzsenyi Dezső, dr. Móritz Dénes.

IX. Lelkészvízsgáló bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: dr. Rátz Ottó, Berzsenyi Dezső, Horváth Sámuel, Brunner János, 
Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagok: Farkas Mihály, Farkas Elemér, 
dr. László Kálmán, dr. Stráner Gyula.

X. Egyházkerületí tanképesítö bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: Zábrák Dénes, Kapi Gyula; póttag: Menyhárt Frigyes.

XI. Egyházkerületi leánynevelő-intézetí felügyelők.

Varga Gyula esperes és Weöres István.

XII. Helyi leánynevelő-intézetí bizottság.

Elnök: dr. Schneller Aurél.
Tagok: Beyer Teofil, Szovják Hugó, Weöres István, Stettner Ottó, 

Unger Károly pénztáros, Czeke Gusztáv, Terplán Kornél, Balikó Lajos.

XIII. Zsinati törvényeket végrehajtó, illetve szabályrendeleteket készítő
bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő ehk. felügyelő.
Tagok: a) egyházi részről: Brunner János, Bognár Endre, Scholtz 

Ödön, Horváth Sándor (paksi);
b) világi részről: Bélák István, Nagy József, Berecz Ábel, dr. Kobi

litz Elek, Véssey Ferencz.



XV. Felsőlövőí tanintézetek bizottságai,

a) Iskolai nagybizottság.

1. Elnökök: Stettner Gyula, a vasi felső egyházmegye főesperese egyházi 
elnök; Hrabovszky István a vasi felső egyházmegye felügyelője világi elnök.

2. Tagok: a) a dunántúli egyházkerület által választva: Seregély 
Dávid, Ulreich Pál, Freyler Lajos, dr. Schneller Aurél és Friedenreich Gusztáv 
Adolf.

b) Iskolai kisbizottság.

Elnök: Stettner Gyula.
Tagok: a) h ivatalból: Németh Samu igazgató; Stettner Aurél igaz

gató; Graiziger Kornél internátusi főfelügyelő; Unger Mihály biró, Kurz János 
egyházgondnok.

b) Felsőlövő község által választott 9 tag.
c) A főgimnázium tanári karának két, a tanítóképző-intézet 

tanári karának egy képviselője.

c) Tanképesitö bizottság.
Elnök: Stettner Gyula fő esperes.
Tagok: az egyházkerület által választott két tag: Ziermann Lajos 

alesperes és Jakab Elek tanító.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1912 augusztus 
28. napján Győr városában megnyitandó évi rendes köz

gyűlésére.

1. A miveltség terjedése folytán uj és uj kérdések merülnek fel s vár
nak megoldásra, uj eszmék törekesznek vezérszerepre a társadalmi bajok orvos
lásánál. Uj feladatok lépnek előtérbe az egyházi téren is, figyelembe vételért 
zörgetve. Ahol a korszellem nem talál erőt a haladásra, hol intő szavára nem 
ébred fel az életrevalóság bizonysága : az áldozatkészség a közügyért, nemes 
czélokért : olt kérlelhetlenül beáll a versenyen a hátramaradás. Amely erkölcsi 
testület nem képes áldásos hatású munkássággal igazolni létjogát, amely 
gyönge már az önvédelemre, alkotó tehetsége letört : annak sorsa a kikerül- 
hetlen hanyatlás. Csak az eszményiért hevülni, áldozni tudó élő hitre nézve 
lesz az idők megpróbáló ostroma uj s szebb jövendőnek utegyengetője.

Az újabb korban a mindig szélesb körre kihatólag terjedő szocziálizmus 
támadja fokozódó hévvel az örökölt társadalmi rendet. Azon vádat hangoztatja 
ellene, hogy csak a vagyonnal, befolyással biró osztálynak biztosítja a kényel
met, jogot, a földi javak élvezetét, a szegénysorsu népnek csak a munka ter
hét s a nélkülözést hagyja meg. A szocziálizmus radikális iránya mindazon 
jogviszonyoknak, ihtézményeknek, amelyekre támaszkodva az emberiség a 
haladás utján a miveltség mai fokára eljutott, elvetésére, vagy legalább is tel
jes átalakítására törekszik. Elitéli a tulajdonjogot, gúnyolja a családi kötelé
ket, támadja a haza fogalmát és mint a társadalmi rendnek egyik fő táma
szát, kíméletlenül ostromolja az egyházat s ezzel minden vallást. Ha a szocziá
lizmus elveinek terjedését egyszerűen kevésbe vesszük s mint valami jelenték
telen mozgalmat figyelmen kivül hagyjuk : akkor épen annak szélső iránya 
előtt egyengetjük a tért. Népünk nagy része, ha látja, hogy egyházi vezérei 
nem éreznek hivatást az ő életsorsa javításán munkálkodásra : akkor mind 
inkább odahajol, ahol neki szövetkezéséért támogatást, bajában segítséget, 
sérelme esetén jogvédelmet Ígérnek, de ahol egyszersmind oly nézetekkel talál-
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kozik, hogy az egyház nem gondol a szegények ügyével, bajával, azért az 
életben boldogulásnál már nem is figyelmet érdemlő intézmény, hogy a bol
dogabb korszakot csak a radikális szocziálizmus eszméinek diadala nyitja meg, 
ez emeli érvényre az egyenlőség elvét, amely mindenkinek biztosítja munkája 
után a méltányos osztályrészt az élet javából. Az ily Ígéretek hatása alatt a 
magára hagyott nép lassanként elhidegül az egyháztól, mostoha anyát lát benne, 
aki csak vagyonosabb gyermekeinek érdekeit hordja szivén, közönyös lesz a 
vallás iránt s végül nyíltan az anyagelvüség szolgálatába áll. A hitközönynek 
népünk körébe is behatolását s az egyházias érzület gyöngülését mutatja azon 
mind gyakrabban előforduló eset, hogy a gyülekezetben egyes egyháztagok, 
vagy pártok panaszukkal az egyházi hatóságot kikerülve közvetlen közigazga
tási bírósághoz, vármegyéhez, miniszterhez fordulnak, ott emelnek vádat egy
házuk ellen s keresik állítólagos sérelmeik orvoslását.

Filiákban — különösen hol a vasárnapi prédikáláson kivül öröklött szo
kás alapján a temetést, egyházkelő kibocsátást, sőt a keresztelést is a tanító 
végzi — a hivek között terjed azon nézet, hogy ők nem érzik a lelkészi 
munka hiányát ; nekik elégséges a tanító szolgálata. A lelkészválasztás egyre 
több helyen belviszályt, pártokra szakadást idéz elő. Nem a lelkész, nem an
nak feladata a kiélesülő vitának főtárgya, nem az egyház érdeke az irányadó, 
hanem azon hatalmi kérdés, váljon a vagyonosabb vagy a szegényebb s több
nyire számosabb egyháztagból álló párt vigye-e a döntő szerepet a gyüleke
zet ügyeinek vezetésénél ? Valósággal az osztályharcz jelei tűnnek fel ilyenkor. 
Az is újabb keletű, többször megújuló szomorú tapasztalat, hogy egyes tagok, 
sőt egész pártok is, óhajtásuk érvényesülését a választásoknál, egyházi adó
kulcs megállapításánál azon fenyegetéssel követelik, hogy különben kitérnek 
az egyházból. Az egyházi tisztviselők javadalmának választások alkalmával 
újra megállapításánál a legritkább esetben történik, hogy a lelkész, tanító fize
tését, mely 60—70 év előtt még megfelelő volt, de a mai drágasági viszonyok 
között már alig nyújt biztos alapot a gyermekeket is neveltető család évi ház
tartásához — a gyülekezet saját jószántából feljebb emelné, ellenkezőleg több
ször nyilatkozik meg a hajlam, főkép a közmunka s a termesztmények meg
váltásánál, a hivány értékének csökkentésére. Az is tény, hogy már számos 
gyülekezetben a hivek egyrésze nagyon is anyagi gondjaitól, elfoglaltságától 
teszi függővé vasárnapokon is a templom látogatását.

Mindezen jelenségek a híveket az egyházhoz fűző kötelékeknek lazulá
sát bizonyítják. Egyszersmind a vezetésre hivatott intelligens osztályt arra in
tik, hogy egyesült erővel törekedjék az egyház vonzó erejét emelni s ezzel a 
hozzá való ragaszkodást szilárdítani. Keresse az utat és módot az evangéliom- 
mal hirdetett elvek hatásának minél nagyobb mértékben, minél szélesebb kör
ben kiterjesztésére.

Azt valljuk, hogy az élet erkölcsi czéljának meghatározásánál, a boldog
ság igaz feltételeinek keresésénél útbaigazításért mindig oda kell térnünk Jézus 
életéhez, szent tanához. Ez azonban nemcsak lelki szabadságra hiv, nem-
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csak a hitnek világgyőző hatalmát mutatja, hanem a szeretet nagy törvényét 
is hirdeti, amely mások iránt testvéri érzületre kötelez, arra tanít, hogy minden
kiben ismerjük el és tiszteljük az emberi méltóságot. De a testvériség ne 
csak szavainkban nyilatkozzék, ezt tanúsítsák tetteink is. Örök igazságot mond 
e szavakban az apostol : „Az Isten szeretet, és aki a szeretetben vagyon, az 
Istenben vagyon“ . Más szóval az ember akkor jut legközelebb az Istenhez, 
mikor felebaráti szeretetből önzetlenül munkálkodik embertársai boldogitásán. 
A jézusi szeretet az erkölcsi világban a nap, melynek rendeltetése, hogy foly
ton emelkedve melengető sugaraival mindinkább oszlassa a lelki, testi nyomor 
bántó ködét, fakassza a bizalom, megelégedés, remény virágait s közelebb hozza 
Isten országát az élethez. Ily, az igaz szeretet lelke által vezérelt törekvés iránt, 
bárhol találjuk azt: mutassunk pártoló részvétet.

A szocziálizmus, amig a jóltevő szeretetre hivatkozik, ennek mindenekre 
kiterjesztését hangoztatja : addig az újszövetség alapján áll. Amidőn a gyön
gék számára védelmet követel, az ügyefogyottakról való gondoskodást, az el
esettek felsegitését sürgeti : akkor Jézus parancsára utal, mely így szól : „Sze
resd felebarátodat, mint önmagadat“. Ha a fáradalom tövisei mellé a jog 
virágainak is odahelyezését kívánja ; ezzel is az evangéliomból hangzó igaz
ságra támaszkodik: „méltó a munkás az ő jutalmára“ . Ha a munkának meg
becsülését, a társadalom életére kiható fontosságát emeli ki s az abban való 
résztvevést közös kötelességül óhajtja tekintetni : akkor is csak a bibliában 
kimondott elvet követi : „aki dolgozni nem akar : az ne is egyék“ . Amidőn 
oda törekszik, hogy a társadalom intézményeivel, törvényeivel ne csak a tőke 
érdekeit szolgálja, de tekintse feladatának a nap hévségét és terhét hordozó 
munkásosztály boldogulásán is rendszeresen közremunkálni, helyzetét törvény- 
hozás utján, alkalmas intézkedésekkel javítani, jövőjének biztosításához gyámo- 
litást nyújtani, czélja ekkor is megegyez az evangéliom szellemével. Jézus 
maga int igy mindeneket: „Valamit akartok, hogy az emberek tiveletek csele
kedjenek : ti is ugyanazt cselekedjétek ővelük“.

Ha belátjuk, hogy a józan irányú szocziálizmus itt jelzett czéljai nem 
ellenkeznek az evangéliom tanaival, ha beismerjük, hogy a szegény nép ügyé
vel foglalkozó munkálkodás nem lealázó, hanem az Üdvözítő által elénk tűzött 
legszebb feladat s azért készséggel fáradozunk, hogy egyházunk működése a 
részvét ébresztésével, a szeretet jó tetteivel mindig világosabb bizonyságot te
hessen a Krisztusnak közöttünk munkálkodó leikéről : akkor elérjük azt, hogy 
a mérsékelt szocziálizmus az egyházban nem ellenséget, hanem az élet bajai
nak orvoslásánál hű szövetségest lát s igy nem ostromolja, hanem tiszteli. 
Elérünk annyit, hogy az emberszeretet áldásos munkája lefegyverzi a létező 
rend felforgatására törő szélső irányzatokat : a kommunizmust, az anarkizmust, 
amennyiben kivonja hatásuk alól az egyházhoz, mint az őt örömében, bajai
ban egész életén át résztvevő kézzel támogató lelki anyához ragaszkodó népet. 
Egy radikális szocziálista nyíltan kimondta, hogy : „Mi csak akkor győzünk, 
ha az egyházak és papjaik végkép elhanyagolják a názáreti Jézus parancsá-1*



nak : a felebaráti szeretetnek gyakorlását“ . A jóltevésben ki nem fáradó, min
deneket eltűrő, megbocsátó, az örülőkkel örülni, a sirókkal sírni tudó szere
tetnek tisztelettel adózik végül még az ellenség is.

Az egyháznak főtiszte az istenfélelem, lelki épülés élesztése mellett a 
templomban hirdetett szeretetnek az életbe is átvitele, hatásának a boldogság 
emelésében tanúsítása. Ezt soha nem téveszthetjük szem elől. Ha egy más 
szervezet, szövetkezet venné át a vezérszerepet az ember valláserkölcsi neve
lésénél, ha már nem a templomokból indulnának ki a szebb jövőt Ígérő szent 
eszmék : akkor az egyház vonzó erejét elvesztené, nimbusa elhalványulna.

Jól tölti be tisztének minden igazságát az egyház, ha híveit nem holt, 
hanem élő és munkás hitre neveli, ha megérteti velük, hogy nemcsak száj
jal, hanem cselekedettel is bizonyítanunk kell hűségünket a Krisztushoz.

Q .  E czélból mindenek előtt szükséges a belmissiói tevékenység fellen
dítése. Ébresztenünk kell hatáskörünkben azon tudatot, hogy az ember nem
csak magának született. Mindenki hivatva van részt venni a közboldogulásért 
folyó munkában, amit hathatóssá az erők egyesítése tesz. A gyülekezetekben 
szervezendők a nő- és az ifjúsági egyesületek, s ezeknek működése úgy irá
nyítandó, hogy gondjuk ne egyedül a templom díszítése legyen, hanem figyel
mük kiterjedjen a szenvedőkre is, enyhítsék tehetségük szerint a munkaképte
lenné vált szegényeknek, támasz nélkül maradt betegeknek szomorú sorsát is.

Óhajtandó, hogy minden egyházmegyében ennek minden gyülekezetére 
kiterjedőleg megalakuljon a belmissiói egyesület, amely arról gondoskodik, 
hogy megfelelő valláserkölcsi olvasmányok terjesztésével híveink nemcsak 
az anya- és leánygyülekezetekben, hanem a szórványokban is alkalmat nyer
jenek a lelki épülésre s tapasztalhassák az egyháznak az ő életükre is kiter
jedő gondos szeretetét. — Ezen egyesületek élesztik a részvétet a szegényebb 
osztály helyzete iránt s fenntartják ragaszkodását az egyházhoz. Szép feladat
kép áll a belmissiói egyesületek előtt az árvaügynek felkarolása is. Miután 
a közel jövőben nem reménylhető egy egyházkerületi árvaháznak létesítése, a 
budapesti prot. árvaház nem fogadhatja be mind a jelentkező árvákat, az 
állami gondozás alá adott gyermekeknek ev. egyházias szellemben neveltetése 
pedig gyakran nehézségekbe ütközik : tanácsos volna a belmissiói egyesület 
részéről oly intézkedés, hogy a lelkészek, felügyelők, tanítók közreműködésé
vel, az egyes árvák vagy a gyermektelen családoknál találnának elfogadásra, 
vagy az összes gyülekezetekből e czélra évenként gyűjtött adományokkal biz
tosítanának eltartást egyes családoknál. Czélszerü volna egy külön árvaügyi 
bizottságnak választása, amely utat-módot keres az árvának elhelyezésére, s 
amennyiben erre a gyülekezet körében nem nyílik alkalom : az egyház- 
kerületünk körében levő árvaházak egyikébe felvételéről gondoskodik. E 
czélra különösen ajánlható a pinkafői ev. gyülekezet kebelében pár év előtt 
alapított árvaház, mely havi 10 korona tartásdij mellett kész befogadni az 
árva gyermeket. Egyszersmind e bizottság jóakaró szeretettel gondoskodnék
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róla akkor is, mikor az árvaliázból kilép, úgy hogy a munkatér választásnál 
jó tanácscsal, útbaigazítással segítené s haladását atyai figyelemmel kisérné.

Az egyházmegyei belmissiói egyesület nagyon érezhető hiányt pótolna 
továbbá, ha egy bizottságot alakitana, amelynek feladata lenne híveink köré
ben egyesek, családok bajainak orvoslásánál önzetlenül, felebaráti szeretettel 
közreműködni, jó tanácsot, felvilágosítást adni, a panaszos felek igazolt jogát 
nyíltan védeni, s megoltalmazni a gyöngéket a rosszakarat, ravaszság tőreitől.

Az egyesület továbbá teljes buzgalommal munkálkodnék azon az összes 
lelkészekkel, felügyelőkkel, tanítókkal egyetértve, hogy híveink az istenitiszte
leten kívül is alkalmat nyerjenek a lelki épülésre, az érzelmet nemesbitő szel
lemi élvezetre, mivelődésre.

Tervezetet állapitana meg az egyesület, amely szerint minden gyüleke
zetben rendszeresen tartatnának vallásos esték a téli időszak folyamán, kapcso
latban ismeretterjesztő előadásokkal,-amelyek felvilágosítást nyújtanának a nép
nek közérdekű fontos kérdésekben. Népies, könnyen érthető felolvasásokban 
ismertetnék a társadalmi bajok enyhítésére irányuló intézményeket, — köze
lebb a baleset ellen biztosítást, a földmivesek, gazdasági munkások, cselédek 
nyugdijáról szóló törvényt. Népszerű előadásokban rajzolnák az egészség
gyilkoló, a testi, lelki erőt idő előtt elsorvasztó alkoholizmussal járó veszedel
met. Tárgyalnák az okszerű intenzív gazdálkodás ügyét is. Reá irányoznák a 
figyelmet p. u. a selyemtenyésztésre, a gyümölcsfa nemesítésére, ismertetnék 
a konyhakertészetnek, méhesek tartásának előnyeit, a gyógyfüvek termelésé
nek, gyűjtésének hasznos voltát. Elébe tárnák a hallgatóknak a mértékletesség, 
szorgalom, takarékosság nyomán járó áldást, a mértéktelenség, munkátlanság, 
pazarlás szomorú következményét : a koldusbotot, a keserű irgalomkenyeret, 
a holtig tartó panaszt.

Ezen esték rendezésénél a lelkészek a tanítókkal s a nép sorsa iránt 
melegen érző világi urakkal szövetkezve intéznék a munkafelosztást. Közben 
egymást kisegítenék, kölcsönösen átlátogatnának egymás gyülekezetébe egy- 
egy előadás tartására.

Ily vallásos estéknek, ismeretterjesztő előadásoknak a szórványokban 
rendezése a legtöbb helyen alig lehetséges ugyan, de elhat a szeretet gondos
kodása oda is. A lelkész, a nőegylet, a gyülekezet támogatásával léleképitő, 
hasznos olvasmányokat küld a távol eső híveknek. — Miután a távol szórvá
nyokból a gyönge növendékek nem járhatnak ev. iskolába : az egyháztanács 
úgy gondoskodhatik a 12 éves tanulók konfirmácziói oktatásáról, hogy a 
gyülekezetben — konfirmáczió előtt legalább néhány hétig — jószivü csalá
doknál helyet keres nékik, hol e rövid időre kevés díjért, a szegényeket dij 
nélkül is befogadják.

A lelki gondozásnál azon igazságot is mindig szem előtt kell tartanunk, 
hogy nem az alamizsna-osztogatással teszünk leghathatósabban jót. A könyör- 
adomány az ép, egészséges emberre nézve a legtöbb esetben kisértés, amely 
azon gondolatot kelti fel benne, hogy munka nélkül, egészen másokra támasz-



kodva is meg lehet élni. A kéregetés megszokásával elveszti önérzetét, becsü
letét, s a családra, a társadalomra csak egy kelletlen, gyakran veszedelmes 
teher lesz. — Úgy törekedjünk segíteni a munkaképes emberen, hogy munka
térhez segítjük, ahol maga gondoskodhatik önfenntartásáról, s teljesítheti 
kötelességét a reá bízottak iránt is. Az ily irányú gyámolitásnál joggal 
reményiheti a lelkész a gyülekezet intelligens tagjainak s a presbitériumnak 
támogatását is.

3 .  A lelkiatyai szeretetnek, a cura pastoralisnak gyakorlása is áldásos 
hatású a gyülekezetre. A lelkész midőn a betegeket látogatja, 'vigasztalja s 
hol a bajt még nyomasztó Ínséggel is látja a szenvedőre nehezülni, nemcsak 
szóval, de jó példával is felkeltve a részvétet, a tehetősebb családok, a nő
egylet pártoló segélyét is oda irányítja a nyomorúság lakta hajlékhoz: mind
annyiszor a munkás, jóltevő szeretet eszméjét hozza megnyilatkozásra, sebe
ket hegeszt s egyszersmind eméli a társadalom tiszteletét az egyház iránt. 
Midőn jóakaró figyelemmel kiséri a családok sorsát, neveli az összetartozók- 
ban az egymás iránti tartozás érzetét, szeretete észrevétlenül is a szülők és 
gyermekek, testvérek közötti béke fennmaradása mellett őrködik.

A mások boldogságát szivén hordozó szeretet gyakorlásával sok jót 
tesz a lelkész. Attól az egyháztól, amelyből vezetői munkássága nyomán igy 
terjed a mindeneket jóltevő részvét : nem idegenülnek el a hívek. A szeretet 
boldogító erejét nem veszti el soha ; ezt az emberiség nem nélkülözheti. 
Azon intézményt, amely ezt sugározza, az egymást felváltó korszakok — min
dig tisztelni fogják, attól nem tántorul el a hivek serege.

Igaz, hogy a szoczális kérdésekkel foglalkozás, a cura pastoralis buzgó 
gyakorlása, a közreműködés a közmivelődés, a közjóiét emelésén tetemesen 
szaporítja a szorosan vett hivatalos teendők mellett a lelkész munkáját : de 
hisz ő a Krisztus szolgálatára tett esküt, ki a szeretetben adott uj parancso
latot követőinek, ezzel részvétre kötelez mások baja iránt. Az ő nyomdokán 
munkálkodnunk kell, amig nappal vagyon. Áron is megvegyük az alkalmatos
ságot ; ne felejtsük, hogy csak úgy lehetünk jó sáfárok, ha a vett talentomok- 
kal hiven munkálkodunk Isten dicsőitésére, felebarátaink boldogitására.

4 .  A törvény a népnevelés terén folyton újabb áldozatokat követel a 
gyülekezetektől s fájdalom, a régebbi idők mulasztása, a megfeledkezés a 
jövő biztosítására szolgáló alaptőkék gyűjtéséről nagy mértékben nehezíti a 
jogos kívánalmak kielégítését. A tanköteles gyermekek létszámának emelke
dése uj iskolák felállítását, uj tanítói állások szervezését sürgeti. Megfelelő 
készpénz hiányában az építkezés csak uj adókivetéssel eszközölhető, a be
fejezett munka többnyire igy is uj adóssággal neveli a gyülekezetek terhét, 
— ami csüggedést, elkedvetlenedést von maga után. Egyre több helyen 
jelentkezik a hajlam az iskola államosítására, ez pedig csak uj, nehezen meg
oldható kérdéseket állit egyházunk elé. Ev. egyházunknak van ugyanis arány-
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lag legtöbb szórványa, igy reánk lesz államosítással leginkább megnehezítve 
a hitoktatásról való gondoskodás. Az állami népiskoláknál a legjobb esetben 
is a lakosság s a növendékek többsége felekezetének jellegéhez irányul az 
iskola vezetése, a többség vallása szerint alkalmaztatik a tanító, az evang. 
hívek képezik a legkevesebb községben a lakosság többségét és az ily helye
ken — ha bár 25—30 ev. növendék van is — sok akadályba ütközik az 
állami iskoláknál ez időszerint is evang. tanító alkalmazásának kieszközlése.
— Ha figyelemre méltatjuk azon kapcsolatot, mely az iskolát az egyházhoz 
fűzi, ha elismerjük, hogy első sorban elemi iskoláink vannak hivatva a szülői 
körben ébresztett vallásos érzés fejlesztésére, az egyház iránti szeretetnek a 
gyermekek keblében meggyökereztetésére : akkor ragaszkodnunk kell isko
láinkhoz, hiveinkkel is meg kell értetnünk az evang. iskolai nevelés fontossá
gát s buzdítani őket, hogy ehhez — bár áldozattal jár is — ragaszkodjanak.

Tekintettel kiterjedt szórványainkra, égetően szükséges volna egyház- 
kerületünkben a missiói központokon missiói vándorlelkészek alkalmazása. 
Ezek meghatározott időben és sorrendben bejárnák a számukra munkatérül 
kijelölt missiói kört. Az egyes községekben található híveket összegyűjtve, 
velük istenitiszteletet tartanának, őket a hitben, az egyház szeretetében erő
sítenék, gyermekeik hitoktatását a szülők közreműködésével vezetnék, konfir
málásukról gondoskodnának. Az ily missiói vándorlelkészek buzgó munkás
sága minden esetre meggátolná a templomtól távol eső szórványokon az ev. 
családoknak egyházilag máshova átolvadását.

Mélyen fájlalnuk kell, hogy az egyházvédelemnek a perifériákon ily mó
don gyakorlását még mindig megakadályozza az ehhez szükséges anyagi erő 
hiánya.

5 .  Érezhető ez a lelkészek, tanítók fizetésénél is. A lelkészek javadal
mát az anyagyülekézetek alakulásakor — legnagyobb részt 100— 150 év előtt
— állapították meg. Az akkori időhöz mérten elégséges is volt. De mig a 
viszonyok száz év alatt nagyon is megváltoztak : a fizetés többnyire ugyanaz 
maradt. A gyülekezetek, miután tagjaik a sokféle állami, megyei, községi 
adóval már is nagyon meg vannak terhelve : nehezen vehetők reá az egyházi 
tisztviselők évdijának emelésére. De joggal várható ez az államtól, annál is 
inkább, minthogy a kath. egyházakat már rég gazdag javadalmakkal látta el, 
ezenkívül még külön is segélyezi őket s igy biztositja számukra az eszközö
ket uj és uj intézmények alkotására. A prot. egyházaknál csak legújabban, az 
1898. évi XIV. t.-czikkel emlékezett meg az állam a lelkészek anyagi helyze
téről, úgy hogy a lelkészi fizetést államsegéllyel 1600 koronára egészítette 
ki. így az akadémiai, egyetemi tanfolyamokat végzett, a nép lelki gondozá
sára hivatott lelkészek nagyrésze ma is 1600 korona jövödelemre van utalva 
a maga s családja eltartásának és a gyermekneveltetés gondjainak terhével. 
Minden elfogulatlan gondolkodó belátja, hogy a lelkészek szorongató nehéz
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anyagi helyzete sürgős javítást igényel. Ezt követeli magának az államnak jól 
fogott érdeke is.

Aki kevésre becsülhetőnek tartaná azt a munkát, melyet a lelkész végez : 
az figyelmen kívül hagyja a vallásnak jelentőségét. A múltban, ameddig a 
kutató történet szövétnekével megvilágítja, mindenütt azt látjuk, hogy a mive- 
lődés útjára lépett emberiségnek eleitől fogva biztató gyámola volt a hit. E 
hű szövetségest az akadályokkal, a szebb jövőért vívott harczon nem nélkü
lözhette sehol, soha. Ez emlékeztette magasb rendeltetésére, tanította buzogni 
nagy czélokért s igy biztosította tovább haladását. A hit ma is az erkölcsiség 
főtámasza, az ideálizmusnak hordozója, a vigasztalásnak, lelki erőnek forrása 
az elvekért küzdő ember kebelében. Ez a lelkiismeretnek ébrentartója s a 
boldogabb jövendő zálogának : a reménynek őrizője. Vallás nélkül felbomla- 
nának az erkölcsi kötelékek, kihalna a törvénytisztelet, a fékezhetlen szenve
délyek harczában romba dőlne mindaz, ami eddig szent és drága volt.

A lelkészek midőn az egyház szolgálatában, a hit szent tüzének éleszté- 
sével az egyének, családok lelki szükségletének kielégítésén fáradoznak : akkor 
egyszersmind a társadalmi rend alapkövei mellett őrködnek. Ez a feladat 
méltó arra, hogy fontosságát az állam is elismerje s a lelkészi tiszttel járó 
fáradalom dijának megfelelően emeléséről godoskodjék.

Az országgyűlésen tett miniszteri nyilatkozat szerint a kormány a követ
kező módon tervezi a lelkészfizetés rendezését. A kongruás lelkészek java
dalma, valamint azoké is, kiknek évdijuk 1600 koronánál több, de 2400 koro
nánál kevesebb, még ez év folyamán kiegészítést nyer 2400 koronáig. Azután 
három Ízben jön ehhez 200 korona ötödéves korpótlék, úgy hogy végül a 
legmagasb fokon 3000 korona lesz a korpótlékkal kiegészített lelkészi fizetés. 
Tekintettel a megélhetést, családfenntartást megnehezítő drágaságra, másrész
ről a lelkészek képzettségére, nagyfontosságu feladatára, nagyon indokolt lett 
volna az oly irányú intézkedés, amely a három utolsó korpótlékot is 400—400 
koronában állapítja meg s igy a lelkészi javadalom végfokozaton 3600 koro
nára egészittetnék ki.

€>. Javítást igényel az elemi iskolai tanítók fizetése is. Ök a közmive- 
lődésnek első alapvetői, e tisztükkel a nemzet életére is kiható nagy feladat 
teljesítésén fáradoznak. Munkájuk szoros összefüggésben van a miveltségnek 
mindig szélesb körben meggyökeredzésével, ami pedig a nemzet hatalmának, 
tekintélyének egyik fő biztosítéka. Tőlük sokat vár, nagy felelősséggel terheli 
őket úgy a társadalom, mint az állam s azért nem is zárkózhatnak el azon 
tartozás elől, hogy az iskolai oktatás, nevelés javadalmazását a munka érté
kének megfelelő fokon biztosítsák. Az elsőrangú nemzeti érdek szolgálatában 
kifejtett fáradozás dija oly módon állapítandó meg, hogy ez a tanítókat az 
anyagi gondok terhe alatt lerosjcadástól megmentse. Jogosult az elemi iskolák 
vezetőinek azon óhajtása, hogy fizetésük újra rendezését, tekintettel a mai 
viszonyokra, a törvényhozás mielőbb foganatba vegye.
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Másrészről javadalom tekintetében még mindig lényeges különbség van 
az állami és felekezeti tanítói állások között és pedig az utóbbiak hátrányára. 
Azon kérdésre, mi az indoka az állami tanítók magasb fokú díjazásának : 
nehéz megnyugtató feleletet találni. A képesítő okmány az állami és felekezeti 
tanítóknál egyenlő értékű. Az iskolai oktatás terén a felekezeti tanítók semmi
vel sem teljesítenek kisebb, könnyebb feladatot az államiaknál, sőt, miután 
kántori tisztükkel kapcsolatban rendszerint hitoktatást is végeznek : ennyiben 
munkájuk mélyebb, fárasztóbb. És midőn a vallásos érzés fejlesztésére is 
áldozzák életüket : az emberiség közös, szent ügyét szolgálják. Ennek folytán 
csak leverőleg hathat reájuk a tapasztalat, hogy ugyanazon képesítés mellett 
nagyobb felelősség terhét hordozva, tágasb munkatéren működnek s mégis 
hátrányban vannak az állami tanítókkal szemben. — Legközelebb a magas 
kormány foganatba vette a tanítói fizetések rendezését. Ennek értelmében az 
állami és felekezeti tanítók fizetése ugyanazon fokon állapittatik meg. így az 
utóbbiak sérelmére eddig fennállott különbség megszűnik.

7 .  Hangoztatnunk kell továbbá a prot. egyházak államsegély igényé
nek az 1848. XX. t.-cz. értelmében kielégítését. A róm. és görög kath. s az 
orthodox görög keleti egyházak gazdag állami eredetű javadalmakkal bírnak. 
Az idézett törvényben ki van mondva az egyenlőség és viszonosság elve. Eb
ből az következik, hogy törvényhozási intézkedéssel határozandó meg helyes 
arányban a prot. egyházak számára is az őket megillető állami dotáczió. A 
tények azonban ez idő szerint azt mutatják, hogy az állami eredetű javadal
makat élvező egyházak épen úgy nyernek uj segélyzést is az állam részéről, 
mint ama javadalmakat nélkülöző szegény prot. egyházak. Ezen eljárás nem 
szünteti meg az aránytalanságot a segélyzésben, ez nem egyenlő elbánás. — 
Szükséges először a prot. állami dotáczió megállapítása a más egyházak 
állami eredetű javadalmának arányában. Ha azután is akarna az állam még 
aránylagos segélyt nyújtani az egyházaknak : akkor már a segélyzés meg
felelne a viszonosság elvének. Addig azonban a segély csak a gazdagon java
dalmazott egyházak kiváltságos, uralkodói jellegét tünteti ki a dotáczió nélkül 
hagyott szegény egyházakkal szemben.

Három év előtt az akkori kormány ígéretet is tett, hogy az államsegély
nek az 1848. évi XX. t.-cz. alapján emelése ügyében tárgyalást kezd a két 
prot. egyház által kiküldendő szükebb körű bizottsággal. Ez azonban a közbe 
jött kormányválság miatt elmaradt. Az utánna következett kormánytól is vet
tünk ugyan ide vonatkozó biztatást, mindennek daczára az illető prot. bizott
ság máig sem nyert meghívást a tárgyalásra. Ideje volna már, hogy a protes
tánsok egy értelemmel, határozott erélylyel sürgessék a 64 év előtt törvény
ben kimondott egyenlőség, viszonosság megvalósítását. Ily irányú törekvéssel 
nem sértünk senkit, nem akarunk más egyházak javadalmában osztozkodni, 
de joggal követeljük egyházaink szentesített törvényen alapuló, igazolt igé
nyeinek kielégítését.
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® - Az államsegély emelése különösen szükséges nálunk az egyházadó 
csökkentésére. Ez idő szerint az e czélra szolgáló államsegélyből az egyetemes 
közgyűlés csak az.állami adó 46%-áig volt képes leszállítani a hivek egyházi, 
iskolai adóját. E 46%  egyházi adó pedig tagadhatlanul még mindig nagyon 
súlyos teher, amely tetemesen hátráltatja egyházunkat az alkotások terén, 
hol a híveiket kevesebb adóval terhelő többi egyházakkal kell folytatnunk a 
versenyt. Legalább is 20% -ig le kell szállítanunk az adóterhet, különben arra 
lehetünk elkészülve, hogy gyülekezeteink belefáradva a világi hatóságok által 
követelt uj iskolai építkezések, kibővítések, uj tanítói állások szervezésével 
járó kiadásokba : meglankadnak az iskoláikhoz való ragaszkodásban. Nélkülöz- 
hetien a segély fokoz'ása a közigazgatási költségekre is. Az égetően szükséges 
intézmények létesítésénél a szegénység kötve tartja kezeinket. Ha más egy
házakkal arányban állami gyámolitást nem nyerünk : sorsunk a versenytéren 
csak hátramaradás lehet.

Már a múlt évben is felhívtam az egyházközségek figyelmét a gondos
kodásra a jövőről. — Ide vonatkozólag az egyházkerület múlt évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 10. pontja alatt hathatósan buzdítja a gyülekezeteket a viszo
nyaiknak megfelelő módon fenntartási alapok gyűjtésére. A felhívást megújí
tom s kérve kérem a gyülekezeteket : gondoljanak a jövőre is, tűzzék ki czélul 
ennek évenkénti tőkésités utján eszközlendő alapgyüjtéssel biztosítását. Felké
rem az egyházmegyéket s az egyházkerületet is az intézkedésre, hogy az egyház- 
községek költségvetéseikben, számadásaikban évenként kimutassanak bizonyos 
meghatározott, habár szerény összeget is, amelyet fenntartási alapul tőkésíte
nek. E határozat foganatosítását pontosan ellenőrizné az egyházmegyei szám
vevőszék. Ismételten ajánlom az illető gyülekezeteknek, hogy az egyházi adó- 
csökkentési államsegély élvezését is gondosan használják fel alkalmul az 
erőgyűjtésre.

Hogy egyházunk a legújabb korban az önfenntartás s a követelt uj alko
tások szaporodó terhével válságos helyzetbe jutott, amidőn gyülekezeteinknek 
már igen nagy része bukástól fenyegetve zörget szakadatlan kérelemmel mentő 
segélyért minden fórumnál : ennek oka az előbbi idők mulasztásában rejlik. 
Az elődök nem látták be az anyagi erő gyűjtésének fontosságát a jövő bizto
sításánál. Ne essünk mi is ugyanazon hibába.

Azt sem szabad felednünk, hogy a viszonyok változhatnak. Mint már 
több államban létrejött : előbb-utóbb nálunk is beállhat az államnak s egy
háznak különválása, amikor az egyházak többé semmi állami segélyre nem 
számíthatnak. Gondoskodjunk, hogy bármikor következzék be eme változás : 
egyházunkat készületlen, erőfogyottan ne találja.

í>. A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 148. pontjában a 
nagygeresdi egyesség revízióját sürgeti a prot. közös bizottságnál azon óhajtás
sal, hogy az egyesség szerint csatlakozó gyülekezetek kötelesek az egyessé- 
get jóváhagyás végett úgy az evang., mint a ref. felettes egyházi hatóságnak



bemutatni. Az egyesség életbelépte óta tiz év letelvén, a revizió indokolt. Az 
újra megállapításnál kivánatos, hogy minél kevesebb paragrafus és mindkét 
fél részéről kölcsönösen minél több bizalom, szeretet képezze az egyesség 
alapját. A fiókgyülekezetek, szórványok erőltetése a csatlakozásra mellőzendő, 
annál is inkább, mert ily irányú kényszerítés nem egyezik meg a prot. egy
házak által hirdetett lelki szabadsággal. Ha a fiókgyülekezet óhajtja, áz illető 
anyaegyházközség szívesen fogadja a csatlakozást: akkor a szeretet biztosítja 
a jó eredményt. Ha azonban a csatlakozás csak az egyházi hatóság kénysze
rítésével jön létre : ez esetben folytonos félreértésnek, viszálynak lesz forrása.

1 0 .  Az egyházkerületünk által a múlt 1911. év második felében kiadott 
„Keresztyén Énekeskönyv“ nemcsak a dunántúli, de a többi kerületek magyar 
nyelvű ev. gyülekezeteinél is kedvező fogadtatásra talált. Ezt tanúsítja azon 
tény is, hogy a folyó év május havában már a hatodik kiadásban jelent meg. 
Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala a szerződés értelmében minden uj ki
adásért 1200 koronát fizet be az egyházkerületi pénztárba. Így a múlt évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 127. pontja alatt az énekügyi bizott
ság tagjai és az énekirók számára megállapított s a pénztárból előlegezéskép 
kiutalt tiszteletdij már az eddigi kiadásokból megtérült.

A múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 216. pontja értel
mében a refortnáczió négyszázados emlékünnepére készítendő irodalmi mun
kákra a pályázatot kihirdettem három egyházi lapban s a pályamunkák be
adása idejéül 1914. év deczembér 31-ik napját tűztem ki. 11

11. Az esperes urakkal a folyó évben is — április hó 18-án — érte
kezletet tartottam Pápán. Ez alkalommal közelebbi megbeszélés tárgyát képez
ték egyházi közigazgatási kérdések, a cura pastoralis, a hitoktatással egybe
kapcsolt énektanítás, a próbszónoklattartás, az ingyen iskoláztatásról szóló 
törvény által meghatározott 50 fillér beszedése, kezelése s a kijelölt czélra — 
iskolai könyvtárra — felhasználása, a missió ügye stb. Az értekezlet jegyző- 
könyvi javaslatai az egyházkerületi evang. egyesület ülésén is tárgyalás alá 
kerülnek.

Az Egyházkerületi Evangéliom i Egyesület.

1 * 2 . Tisztelettel bemutatom az egyházkerületi közgyűlésnek az Egyház
kerületi Evangéliomi Egyesület augusztus hó 8-án Szombathelyen tartott köz
gyűlése jegyzőkönyvét. E jegyzőkönyv elénk tárja az egyházmegyei lelkész
egyletek s az egyesület évi munkásságát. A lelkészegyletek ez évben is tár
gyalták a püspök által küldött kérdőpontokat a következő sorozatban: 1. „A 
nyilvános istenitisztelet az ószövetségben és az újszövetség alapján. Mily 
szertartással folyt le, mily feladata volt az ószövetség népénél ? Mi a rendel
tetése nálunk?“ 2. „A reformáczió. Mik voltak az ezt előidéző indokok? 
Mily hatást gyakorolt létjogosultságának kivívásával a vallásra, az erkölcsi
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életre, az emberiség haladására?“ 3. „Buddha, Mohamed vallástana és a 
Krisztus evangélionia. Hatásuk az életre a történet tanúsága szerint.“ 4. „Az 
egyházkerületi uj énekeskönyv. Mikép volna ennek az egyházkerületi haszná
latba behozatala legczélszerübben eszközölhető?“ 5. „Egyetemes egyházunk
nak ez idő szerint három theol. akadémiája van. Nem volna-e óhajtandó ezek
nek egyesítése ? Hol lenne elhelyezése a közegyház érdekének legmegfele
lőbb ? A theol. akadémiák egy helyen egyesítése esetén mikép volna a lel- 
készi szeminárium kérdése egyházkerületünk részéről megoldandó?“ 6. „A 
lelkész szocziális munkássága. Mire kötelezi őt e téren tiszte? Mikép mun
kálhat közre a társadalmi bajok orvoslásánál, a közboldogulás eszközlésénél ?“ 
— Alapigék egyházi beszédhez. I. János ev. 16. r. 32—33. v. II. Róm. levél.
14. r. 7 -8 .  v.

Az első kérdőpontról munkát készített s olvasott fel : Fenyves Ede 
mencshelyi lelkész. A második pontra vonatkozólag Hildebrandt Károly 
petőfalvai lelkész : „A reformáczió lényege és eredete“ czitn alatt irt érteke
zést s ezt a soproni felső egyházmegyei lelkészegylet gyűlésén olvasta fel. 
A harmadik pontról munkát olvastak fel Magyary Miklós kapolcsi lelkész
esperes, Farkas Elemér büki és Kiss Sámuel nagybaráti lelkész. A' negye
dik pontban feltett kérdést tárgyalták Payr Sándor theol. akad. tanár, Kováts 
Mihály nagymóriczhidai, Varga József őriszigeti, Torda Lajos felsőőri, Nagy 
Kálmán gecsei, Zsiray József nagyvázsonyi lelkészek. Az ötödik pontról 
munkát olvastak fel a soproni alsó egyházmegyében Farkas Mihály esperes, 
a győriben Kováts István ujmalomsoki lelkész, a vasi közép egyházmegyében 
Kund Sámuel esperes, a zalai egyházmegyében Novák Elek kővágóeörsi és 
Nyirő Károly nagydörgicsei, a veszprémi egyházmegyében Takács Elek homok- 
bödögei, a tolnai egyházmegyében Wágner Ádám ráczkozári lelkészek. A 
hatodik pont alatt jelzett tételről : „A lelkész szocziális munkássága“ Ihász 
Mihály kertai lelkész olvasott fel értekezést a somlyóvidéki lelkészegyesület 
ülésén.

Az egyesület mozgalmat indított meg evang. sajtónap tartására. A ter
vezet szerint minden gyülekezethez megkeresés ment, hogy egy vasárnapi 
offertóriumot, vagy külön rendezett gyűjtés eredményét küldjék az ev. sajtó
alapra. A befolyó összeget az egyesület tőkésiti s ezáltal megveti alapját egy 
tekintélyes sajtó-alapnak.

Tekintetbe véve, hogy korunkban a sajtó egyrészről erős védőfegyver az 
egyházunk ellen irányuló támadások ellen, másrészről hü szövetséges mint 
gyors, hathatós közvetítő a hasznos ismereteknek, valláserkölcsi elveknek a 
nép rétegeivel közlésénél. Tekintetbe véve, hogy a népünk lelki szükségletei
ről való gondoskodás közös feladat, s ennek sikeres megoldásánál ma már 
nem nélkülözhetjük a sajtót : e helyen is melegen ajánlom az ev. egyesületi 
sajtó-alap támogatását úgy a gyülekezetek, mint az egyesek pártoló figyelmébe.

A jegyzőkönyvi jelentés, a lelkészegyleti munkálkodás hosszú során végig
vezetve biztatólag, elismeréssel mondja, hogy: „Szunnyadás helyett élet, tétlen



ség helyett harczrakészség uralkodik minden vonalon. Érdeklődés, tanulmá
nyozás, komoly kérdésekben való elmélyedés mutatják, hogy az egyházmegyei 
lelkészegyesületek hivatásukat betöltik“ .

Örvendetes eseménykép olvasható a jelentésben, hogy az egyesület és 
az egyházkerület támogatásával Kapi Béla avatott szerkesztése alatt megjelent, 
vallásos néplap : a „Harangszó“ nemcsak Dunántúl, de a többi kerületekben 
is közkedveltségre talált s 7000 előfizetője van. Az egyesület foganatba vette 
az intézkedést egy egyházkerületi agenda készítésére is. E czélból Stettner Gyula 
főesperes elnöklete alatt Payr Sándor, Kapi Gyula, Horváth Sámuel, Bognár 
Endre, Stráner Vilmos tagokból álló bizottságot küldött ki.

Az egyesület bevétele volt az 1911 -ik évben 1786 K 41 fillér. Kiadása 
1330 K 95 fillér. Pénztári maradvány 455 K 46 fillér. Vagyon 4020 korona 
01 fillér.

Egyházi építkezések, avatások.

1 3 .  A locsmándi ev. gyülekezet kebelében a Lőw Fülöp lelkész urnák 
apostoli buzgósága által életre keltett jóltevő részvét az elhagyott szegények, 
árvák befogadására egy Szeretetházat épített. Ezzel úgy az a szerény anyagi 
helyzetben élt egyszerű földmives, ki a lelkiatyának szavaiból, tetteiből kisu
gárzó élöhit hatása alatt házát — hozzátartozó beltelekkel együtt — a Szere- 
tetház létesítésére hagyományozta, mint a lelkész, kinek minden jó, igaz ügyért 
buzogása a hivő kebelt áldozásra indította a nemes czélért : ércznél, kőnél 
maradandóbb, szebb emlékkel tettek bizonyságot hűségükről a jézusi szeretet 
nagy törvényéhez. — A hagyományozott ház czélszerü átépítésével készített 
Szeretetházat Brunner János esperes ur avatta fel 1911. év október hó 6-án.

1 4 -  A Felpéczhez tartozó tényői leányegyházközség tetemes költséggel 
javította templomát. Felkérésemre felavatta 1911 október hó 22-én Horváth 
Sámuel esperes ur.

1 5 .  A kistormási anyaegyházközséghez tartazó Hangos pusztai ev. fiók
gyülekezet — 14 család — ritka áldozatkészséggel egy kis templomot épített, 
hogy a lelkész kimenetele alkalmával legyen megfelelő hely, ahova a szent 
ige hallgatására a hívek összegyűlhetnek. Miután az oda menetelben akadá
lyozva voltam: a templom felavatására — 1911. év november 5-én — fel
kértem Horváth Sándor főesperes urat.

1 6 .  A felsölövöi tanintézetek fenntartó testületé államsegéllyel alkalmas 
szép téren uj főgimnáziumi épületet emeltetett. A czélszerüen épített, jól be
rendezett, egyszerűsége mellett is megnyerő, imponáló uj intézetet 1911. év 
október 18-án adtam át rendeltetésének Stettner Gyula fő-, Ziermann Lajos 
alesperes, Hrabovszky István egyházmegyei felügyelő, Stettner Markó vallás
tanár, Németh Sámuel főgimnáziumi igagaztó urak közreműködésével. Felső
lövőn van a tanulók számára kellően felszerelt jó internátus is. A tanítóképző-
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intézetnek a főgimnáziumtól külön, önállóan szervezése a folyó tanévben be
fejezésre jutott. Az itt levő tanintézetekre jövőben is fontos feladat vár. Az 
egészséges, kies vidék, a jó internátus bizonnyal ezután is vonzó erővel hat
nak a gyermekeiket iskoláztató családokra.

1 T . Az egyházkerület 1908. évi közgyűlésén elhatározta Ostffy Mihály
nak, a kerület első felügyelőjének és Vidos Miklósnak, a kemenesaljai egyház
megye első felügyelőjének emlékük felújítása és fenntartása czéljából az 
egyházmegyével és a czelldömölki egyházközséggel egyetértve egy a rég 
megdicsőült felügyelők neveit mutató márvány emléktáblának a czelldömölki 
ev. artikuláris templom falán elhelyezését. Az emléklap elkészülvén, az elhe
lyezése alkalmából tartott egyházi ünnepélyen 1911 október 29-én részt vet
tem s az emléklapot a gyülekezet gondozásába átadtam. Az egyházunknak az 
elnyomatás szomorú korában törhetlen hithüséggel, áldozatkészséggel kitűnt 
lelkes védőinek megújult emléke nagy közönséget hozott össze közel s távol
ból. Ugyanekkor avatta fel Varga Gyula esperes ur a templom uj orgonáját. 
Az istenitisztelet után ünnepi közgyűlést tartottunk s a jegyzőkönyvben is 
megemlékeztünk a nagy férfiúk életéről, érdemeiről. E közgyűlésen id. Vidos 
József és Ostffy Lajos urak együttesen 600 korona alapítványt tettek a kőszegi 
felsőbb leányiskolában tanulók számára ösztöndijul. Ugyanekkor a felsőbb 
leányiskola részére felajánlottak alapítványul : dr. Berzsenyi Jenő, Berzsenyi 
Dezső, Bárdossy Imre, Szigethy Sándor, Weöres István, Nagy Pál, Nagy 
Dénes, özv. Ányós Lászlóné, Akots János, Takács Ferencz 100— 100 koronát, 
Böjtös János, özv. Boda Józsefné, Vidos Benő, Hajas János 50—50 koronát, 
s az ünnepély után be is küldték az egyházkerületi pénztárba.

Az ünnepi offertóriumot : 47 K 05 fillért a gyülekezet a kőszegi felsőbb 
leányiskolának a lelkészleányok nevelését segélyző alapra ajánlotta fel.

Fogadják a nagylelkű alapitványtevők s a nagyérdemű gyülekezet szives 
adományukért e helyen is meleg köszönetéin kifejezését.

IS -  A győri ev. egyházközség elhatározta eddigi szükebbkörü árva
háza helyett egy nagyobb befogadási képességgel bíró Szeretetháznak épí
tését. A hivek közlelkesedéssel hozták áldozataikat a szent czélra. Az építés
nek késedelem nélkül foganatba vételét s befejezését lehetővé tette főkép Bálint 
Mihály presbiter urnák 60000 korona adománya. Győr sz. kir. város közön
sége is 10000 korona adománnyal járult e Szeretetház alkotásához. A templom 
közelében, a gyülekezet telkén épült kétemeletes ház czélszerüen berendezett 
számos helyiségével megragadja a látogató figyelmét. Benne az árva gyerme
keken kívül elhelyezésre találnak munkaképtelen öregek, magukra maradt 
özvegyek is, s az intézetbe felvettek gondozása diakonisszákra van bízva.

Egy szép dísztermet is találunk az épületben, mely igen alkalmas iskolai 
vizsgák, gyűlések és vallásos esték tartására. Marad fenn helyiség női inter
nátus szervezéséhez is oly vidéki ev. leánynövendékek számára, kik a város-
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ban levő polgári leányiskolában s az állami tanitónőképző-intézetben folytat
ják tanulmányaikat. Menedékül szolgál még e hajlék a város távolabb eső 
környékéről konfirmácziói oktatásra járó növendékeknek is. Ezen intézmény 
létesítésével a győri ev. gyülekezet egy forrást nyitott, melyből áldás árad az 
az életre. Ez nemcsak az egyházközségnek dicsősége, de az élő hitnek oly 
diadaljele, oly buzdító szép példa, melyre örömmel s tisztelettel tekint egész 
egyházkerületünk is. — Elismeréssel adózunk a gyülekezet lelkes vezéreinek : 
dr. Fischer Gyula egyházfelügyelő, I’só Vincze, Pálmai Lajos lelkész építke
zési felügyelő uraknak, a presbitériumnak, a nagylelkű jóltevőknek s ezek 
élén Bálint Mihály egyháztanácsos urnák.

Az elkészült Szeretetházat 1912. év márczius hó 24-én avattam fel 
Horváth Sámuel esperes, l’só Vincze, Pálmai Lajos lelkész és dr. Fischer 
Gyula egyházfelügyelő urak közreműködésével.

1£). Az 1911. évben a theol. szak- és lelkészi vizsgálatokat augusztus 
hó 23—26. napjain tartottuk Sopronban. 14 hitjelölt tett vizsgát. A lelkész
avatási ünnepély a soproni ev. egyházközség szives meghívása folytán 
Sopronban volt augusztus 27-én. A 14 felavatott közül Halasa Péter és Kutas 
Kálmán a tiszai egyházkerületbe bocsáttattak el segédlelkészi szolgálatra.

Az itthon maradt 12 segédlelkész a következő sorozatban nyert elhe
lyezést : Bojtos László a kemenesmagasi, Feiler Ernő a téti, Fiedler Károly az 
uraiujfalui, Kiss József a vadosfai, Luthár Ádám a muraszombati, Nagy István 
a czelldömölki, Pöttschacher István az ágfalvi, Nagy Gyula a büki, Somogyi 
Károly a somlyószőllősi, Stiegler Ernő a pápai, Wágner József a szombat- 
helyi ev. gyülekezetben rendszeresített kápláni álláson. Fodor Miklóst a felső
lövői tanintézetekhez küldtem ki ideiglenes vallástanárnak.

A felavatást Brunner János esperes, Bancsó Antal theol. akad. igazgató, 
Zábrák Dénes, Menyhardt Frigyes lelkészek, Jausz Vilmos, Payr Sándor, Pröhle 
Károly és Stráner Vilmos theol. akad. tanár urak segédkezésével végeztem.

Az ünnepély alkalmából gyűlt 79 K 56 fillér offertóriumot az egyház- 
község a kőszegi felsőbb leányiskolánál a lelkészleányok nevelését gyámolitó 
alapítvány gyámolitására ajánlotta fel. Fogadja ezért az intézet nevében is 
hálás köszönetünk nyilvánítását.

Sparas Elek négy tanfolyamot végzett theol. akad. hallgató családi 
gyászeset miatt az 1911 augusztus hóban tartott vizsgákon nem jelenhetvén 
meg, 1912 márczius hó 6-án tett theol. szak- és lelkészi vizsgát. Ugyanazon 
nap felavatást is nyert. Bikácsra küldtem ki segédlelkészül Reich Sándor 
lelkész ur mellé.

S O .  A kertai anyaegyházközséghez tartozó karakószörcsöki leánygyüle
kezet javított templomának felavatására 1912 junius 2-án felkértem Szalay 
László esperes urat.
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Körleve lek, m in iszteri rendeletek.

%£í. Körlevélben hívtam fel a gyülekezetek részvétét az 1911 augusztus
3-án a Rimakokova községben támadt nagy tűzvész által alapjában megren
dített ev. gyülekezetnek támogatására.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 3565/911. ein. 
sz. alatt kelt leirata értelmében felkértem a középiskolák igazgatóit, hogy az 
őfensége Hohenberg Zsófia herczegnö legmagasb védnöksége alatt álló orszá
gos gyermekszanatórium-egyesület czéljára rendezzenek a vezetésük alatt álló 
tanintézet ifjúsága körében gyűjtést. — Köröztem a miniszter urnák 122/912. 
ein. sz. rendeletének másolatát is a József kir. föherczeg szanatórium-egyesü
let czéljaira engedélyezett iskolai gyűjtés tárgyában.

» 3 .  Az összes gyülekezetekkel közöltem másolatban a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 56842/911. ein. sz. rendeletét a közbirtokos
ságok és volt ufbéres birtokosságok osztatlan állapotban levő közösen hasz
nált erdejük ügyében. Amennyiben a község határában, vagy a gyülekezet 
saját használatára vagy a lelkész, tanító javadalmazására szolgáló erdőrész 
volna a közbirtokosságok erdőségeiben, az egyházi elöljáróság figyelmébe 
ajánlottam a miniszteri rendeletben jelzett eljárást az erdőgazdasági ügyviteli 
szabályzat végrehajtásának ellenőrzésénél.

^ 4 .  Körlevélben kértem a végzett tanév kezdetén is az egyházközsé
gek áldozatkészségét a soproni tápintézet s a kőszegi nőnevelő-intézet gyámo- 
litására. — Az adakozók névsorát alább fogom közölni.

2 5 .  Ez évben is megújítottam a felhívást a harczra a testi-lelki életet 
dúló alkoholizmus ellen. Egyúttal megküldtem az iskoláknak az esperesi hiva
tal utján az alkoholizmus káros hatásait a növendékekkel megismertető füze
tet, azon felkéréssel, hogy a tanító urak egy napot áldozzanak az iskolában 
az alkoholizmus elleni küzdelemre, oly módon, hogy e napon az említett 
füzetből tartsanak magyarázó előadást a gyermekek előtt a szeszes italok 
romboló hatásáról.

5 2 0 . A folyó évben is felhívtam körlevél utján az iskolák vezetőit a 
madarak és fák napjának megtartására, figyelmükbe ajánlva a gondoskodást, 
hogy a madarak és fák védelmének jelentőségét a növendékekkel minél be
hatóbban megismertessék.

527 - Az 1912. évi Vili. t.-cz. alkalmat nyújt a gazdasági munkások, 
cselédek jövőjének biztosításához, oly módon, hogy nyugdijképességet bizto
sit az ehhez csatolt feltéleleknek eleget tenni kész munkások számára. E
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humánus törvény czélja tiszteletreméltó, minél szélesb körben fogják a mun
kások megérteni s útmutatását követni : annál többen gnndolhatnak nyugod
tan a jövőre, annál kevesebb lesz azok száma, akik a munka mezején kifá
radva, az idő súlya alatt leroskadva, a koldusbotban találják az egyedüli tá
maszt. Az e törvényt ismertető füzetet megkeresésemre az orsz. gazdasági 
munkás- és cselédsegélypénztár központi igazgatósága a kívánt mennyiségben 
kiutalta. Megküldtem minden gyülekezetnek s körlevélben kértem fel a lelkész 
urakat, hogy a felügyelő és tanító urakkal egyetértve törekedjenek a földmi- 
ves, munkáscsaládok tagjait felvilágosítani, meggyőzni e törvény áldásos fel
adatáról s buzdítsák a maguk és hozzátartozóik érdekében a nyugdíj-csoportba 
belépésre.

S ® .  Kapi Béla lelkész ur a mindenütt örömmel fogadott „Harangszó“ 
szerkesztése mellett egy uj, hasonlókép teljes figyelmet érdemlő munkára vállal
kozott. „Prot. Család és Iskola“ czim alatt évenként 12 kötet könyv kiadását 
vette foganatba s az első évfolyam kötetei már a múlt évben meg is jelentek. 
— Körlevélben ajánlottam e kiadványoknak az iskolai és népkönyvtárak szá
mára megrendelését, amihez alapul szolgálhat a növendékektől szedhető 50 
filléres beiratási dij.

t iO .  A belmissió terén az újabb ideig nem sokat tettünk, pedig itt oly 
feladat vár, amelynek kitartó buzgalommal szolgálata egyszersmind egyház
védelem. Nagy hatással segédkezik népünk vallásos nevelésénél, az egyház 
szeretetében erősítésénél. — Felkértem az egyházmegyéket a belmissiói egye
sületnek a maguk körében megalakítására.

3 0 -  A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 91559/911. számú leira
tával arról értesít, hogy a felekezeti kántorok fizetése és nyugdíjügyének ren
dezését indokoltnak tartja. Ez azonban csakis törvényhozás utján volna egyöntetű
i g  eszközölhető, s itt a kezdeményezés joga őt illeti : ennek folytán pontos ki
mutatást kér az egyházkerületünk körébe tartozó tisztán kántori állomásokról, 
azok javadalmának feltüntetésével és annak jelzésével : vájjon az állás betöl
tője minő képesitéssel bir s valamely módon van-e már gondoskodva nyugdíj
igényéről ? Egyházkerületünkben csak két helyen : a győri és soproni ev. 
egyházközségekben van tisztán kántori állomás ; ezekről a kívánt kimutatást 
felterjesztettem.

3 1 .  Szenteli Dezső gazdasági szaktanár Sopronból Breznóbányára nyer
vén kinevezést, helyét Gyulay Károly szaktanár foglalta el áthelyezés utján.

3 t i .  A tanügyi kormány 13912 912. számú rendeletében arra hiv fel, 
hogy az egyházkerület hatósága alá tartozó gimnáziumokra vonatkozólag ké
szítsünk kimutatást arról, hány hitoktatónak van 30-nál kevesebb, hánynak

Evang. püspöki jelentés, 1912. o



30-nál több, de 60-nál kevesebb, végül hány hitoktatónak van 60-nál több 
— egy hitvalláshoz tartozó — tanulója ?

A kimutatást felterjesztettem f. évi márczius hó 9-én.

3 3 -  Az 1911. év márczius 13-án a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur 30000 sz. rendeletével életbelépett „Az állami elemi népiskolai tanítóképző- 
intézetek képesítő vizsgálati szabályzata“ . E szabályzat elfogadása feltétele a 
felekezeti tanítóképző-intézetek tanárai fizetése kiegészítésének. — E szabály
zat 5. §-a kimondja, hogy a magántanulók „akár osztály, akár befejező képe
sítő vizsgálatra a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter engedélyével“ 
bocsáthatók.

Másrészről az ev. tanítóképző-intézeteknek az 1911. évi egyetemes köz
gyűlés által jóváhagyott s kötelezővé tett képesítő szabályzata — 5. §. — az 
ily vizsgákra bocsátás jogát az eddigi szokást követve a püspöknek biztosítja.

3 4 .  Felterjesztést intéztem ez ügyben a magas kormányhoz s előadtam, 
hogy az eddigi szokástól s az egyetemes gyűlés által jóváhagyott Szabályzattal 
eltérő intézkedés sérelmes egyház-iskolái autonómiánkra. A miniszter ur azon
ban 42892/912. számú rendeletével fenntartotta határozatát. Kimondta, hogy 
intézkedése az egyház autonómiáját egyáltalán nem csorbítja, mert „az enge
dély minden esetben és kivétel nélkül csakis akkor fog megadatni, ha az 
illetékes egyházi főhatóság előterjesztésében az engedély megadását javasolni 
fogja“. A miniszteri rendelet fenntartása az egyetemes szabályzat idézet pontja 
alatt foglalt határozatának hatályon kívül maradását jelenti. Az egyházi ható
ságnak csak a vizsgára bocsátás ajánlásához van joga, az engedély megadása 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat illeti.

Ezen ügyet fel kell terjesztenünk az egyetemes gyűléshez.

3 í> .  Egyházker. felügyelő ur Öméltóságával kérvényt terjesztettünk fel a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz a most már igen sok tekintetben 
alkalmatlan, elégtelen soproni liczeum helyett egy uj, megfelelő főgimnázium 
és ezzel kapcsolatban egy internátus emelésének költségeire 500.000 korona 
államsegélyért.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 209/912. számú leira
tával arról értesít, hogy „a törvényhozás hozzájárulása esetén hajlandó a jel
zett czélra az 500.000 korona beruházási államsegélyt engedélyezni, az enge
délyezés időpontjára nézve azonban nem nyilatkozhatik“ .

Az építési államsegélyről szóló szerződés elkészítése előtt szükséges az 
uj épületek tervrajzának és részletes költségvetésének bemutatása a minisz
tériumnál. E tervrajz és költségvetés pedig csak akkor készíthető el, ha már 
az egyházkerület rendelkezésére áll a főgimnázium és internátus építéséhez 
alkalmas telek. E kérdésekben a főiskolai nagybizottság javaslatának meghall
gatásával az egyházkerületi közgyűlés van hivatva a határozathozatalra.
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3 6 -  A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 15978/912. számú 
rendeletével arról értesít, hogy elhatározta a középiskolai igazgatók nyugdíja
zásánál az igazgatói javadalomnak is figyelembe vételét, azon korlátozással, 
hogy e javadalom csak azon esetben számittatik be a nyugdíjba, ha az igaz
gató ily minőségben legalább hat éven át működik megszakítás nélkül s 
igazgatói tiszte viselése alatt lép nyugdíjba.

Egyházkerületünkben is a tanintézetek igazgatóit a fenntartó testületek 
csak 6 _ 6  évre választják s bár az igazgató újra megválasztva több czikluson 
át viselte tisztét, igazgatói évdija eddig nem számíttatott be nyugdijába, mivel 
nem volt állásán véglegesítve. így hátrányban maradt az állami középiskolai 
igazgatókkal szemben. Most a tanügyi kormány e hátrányt annyiban meg
szünteti, hogy az igazgatói tisztnek hat éven át megszakítás nélkül viselése 
után az igazgatói évdijat beszámítja a nyugdíjigénybe. — Ezen intézkedést, 
mely mellett sértetlen marad az igazgatóválasztási jog : köszönettel fogadjuk.

Tanintézeti ügyek.

3 7 .  A soproni és kőszegi tánintézeteket a tanév folyamán ismételve meg
látogattam s az oktató-nevelői munkát mindenütt rendes folyamatban találtam. 
A tantestületek hű kötelességérzettel végezték feladatukat.

3 8 -  Sopronban a theol. akadémiába beiratkozott az 1911/12-ik tan
évre az első tanfolyamra 12, a másodikra 11, a harmadikra 8, a negyedikre 
5, összesen 36. Pár év múlva a negyven évi szolgálat kimutatása már maga 
is feljogosít a nyugdíjba lépésre és ekkor előre láthatólag nagyobb számban 
fognak a lelkészek nyugdíjas állapotba vonulni. Ez esetben pedig, ha nem 
szaporodik a theológiai akadémiai hallgatók létszáma : segédlelkészhiány 
fenyeget. Nagyon óhajtandó volna soproni akadémiánk mellett is egy theol. 
otthon, amelyben az akadémiai hallgatók díjmentesen nyernének lakást. 
Reménylhetőleg ez is kedvező hatást gyakorolna a lelkészi pályát választók 
létszámának emelkedésére.

3 9 .  A soproni főgimnáziumba beiratkozott 340 tanuló. Ezek közül ev. 
264, ref. 9, r. kath. 27, görögkeleti 1, izraelita 39. Magántanuló volt 4. Mély 
részvéttel kell itt megemlékeznünk Nádassy Kálmán főgimnáziumi tanárról, kit 
súlyos betegsége az egész tanéven át visszatartott a munkatértől. Helyettesí
tése iránt annak idején az intézkedés megtörtént s szaktárgyainak előadása 
fennakadás nélkül folyt.

A katonai fegyvergyakorlatok oktatása ez évben is folyamatban volt. A 
főgimnáziumi Vll. és Vili. osztályból összesen 47 tanuló vett részt a czél- 
lövészeti tanfolyamban. Az oktatás vezetője Istvánffy Miklós m. kir. honvéd
százados ur volt.

2*
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A liczeumi ifjúság körében a „Belmissiói egyesület“ a végzett tanévben 
is szervezve volt.

Itt közlöm a jelentést az egyesületnek Hetvényi Lajos vallástanár veze
tése alatt folytatott működéséről :

Jelentés
a soproni ág. liitv. ev. liczeumi tanulók belmissiói egyesületéről.

A Belmissiói egyesület az 1911/12-ik iskolai évben szeptember hó 30-án 
alakult meg 237 taggal. Az egyesület a folyó tanévben is két főirányban fej
tette ki munkásságát, t. i. a lelki épülés, jellemfejlesztés terén az összejövete
lek tartása utján és a szeretetmunkásság terén a deáksegélyezés és a gyám
intézeti ügy felkarolása által.

Mint a múlt évben, ez idén is kétféle összejövetelt tartottunk, t. i. az 
összes tagokra kötelező összejöveteleket és ezek mellett olyanokat, amelye
ken a tagok szabad tetszésük szerint jelenhettek meg. Az alakuló záróköz- 
gyüléssel és vallásos estékkel együtt a folyó tanévben összesen 20 össze
jövetelt tartottunk. Az evangéliomi keresztyén diákmozgalom szervezetével 
kapcsolatban az elmúlt tanévben a felsőbb osztálybeli tanulók bibliai órái 
mellett az alsóbb osztálybeli tanulók számára is szerveztük a biblaniagyarázó 
órákat. Az előbbiek vezetésénél a munkában Kiss Jenő theol. akadémiai 
hallgató, az utóbbiaknál pedig Káldy Gyula theol. akadadémiai hallgató vol
tak szívesek segédkezni.

A kötelező összejöveteleken éneken, imádságon és bibliamagyarázaton 
kívül egyes tagok az egyesület czéljait szolgáló felolvasásokat tartottak és 
vallásos költeményeket adtak elő. A munkakedv fokozása czéljából az egye
sület pályázatokat is hirdetett. Jutalmat nyertek : Hajba Károly Vili. osztály
beli tanuló „Jézus evangélioma a diák életében“ cziinü dolgozatával, Győrffy 
Béla VIII. osztálybeli tanuló: „A belmissió lényege, rövid története és intéz
ményei“ ez. munkájával és Grossing János VII. o. tanuló „A magyar gálya
rabok“ ez. dolgozatával.

A felsőbb osztálybeliek bibliai óráin a megfelelő szentirásbeli helyek 
magyarázatának kapcsán a főtéma az volt, hogy mit kíván Jézus a diáktól és 
mit nyújt néki. Ezenkívül még szó volt az evangéliomi világnézetről, szemben 
a materializmussal. — Az alsóbb osztálybeliek bibliai óráinak tárgya Jézus 
életének első időszaka volt.

Az adventi és böjti időszakban tartott vallásos estéken az ifjúságon kí
vül szép számú közönség is volt jelen. Az adventi vallásos estén Hollósy 
Kálmán tanár tartott előadást „A magyar költészet nevelő hatásáról“ czimen ; 
a böjti vallásos estén pedig az első helyen jutalmazott fenntebb említett pálya
munka került felolvasásra. A felolvasásokon kiviil a vallásos estéken volt még 
ének, imádság, vallásos jellegű zene és szavalat.

Az említett összejöveteleken kívül Viktor Jánosnak, az ev. keresztyén 
diákszövetség utazó titkárának és Megyercsy Bélának, az ifjúsági egyesületek
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szövetsége titkárának soproni tartózkodása idején is összegyűjtöttük ifjúsá
gunkat, amely alkalommal előbbi a keresztyén diákszövetség ismertetésével 
kapcsolatban a keresztyénségről, mint a férfiasságnak, az erőnek vallásáról 
beszélt, az utóbbi pedig azokat a veszedelmeket tárta fel, melyek az iskola 
elhagyása után az életbe kilépő ifjúra várnak, ha innét nem visz erős evan- 
géliomi meggyőződést és erkölcsi erőt magával.

A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját a f. tanévben is úgy 
végezte, hogy egyes szegénysorsu és támogatásra érdemes tanulók helyett a 
szálláspénzt a szállásadó kezébe egyes hónapokra kifizette, őket a tandíj és 
tápintézeti dij lefizetésében segítette, vagy ruhaneműre adott segélyt ; az év 
elején pedig több tanulónak egy évi használatra tankönyveket kölcsönzött. 
Szegénysorsu tanulók segélyezésére a segitőkönyvtár gyarapítására fordított 
összeggel együtt az egyesület a folyó tanévben 639 K 20 f-t fordított.

A gyámintézeti ügyet is kellő buzgósággal felkarolta egyesületünk. A 
gyámintézet ügyeit illetőleg azok a szabályok kötelezők egyesületünkre, ame
lyek az Egyetemes Egyházi Gyámintézet alapszabályaiban az ifjúsági gyám
intézetekre vonatkoznak. Ennek megfelelően intézkedik az egyesület a kiosz
tás alá kerülő 220 K ügyében, t. i. ezen összeg i/i részét, azaz 55 K-t az 
egyházkerületi gyámintézeti pénztár utján beküldi az egyetemes gyámintézeti 
pénztárba, 3/i része, azaz 165 K fölött az egyesület maga rendelkezett olyan 
formán, hogy a magyarországi ev. missiói egyesületnek az alapitó tagsági dij 
első részlete gyanánt 20 K-t, a Pank-féle jubileumi alapra 20 K-t, Róth Henrik 
magyar missionárius kiküldetésének költségeire 10 K-t, a pozsegai evang. 
gyülekezetnek 40 K-t, a rimakokovai ev. gyülekezetnek 40 K-t, az eperjesi 
Theológiai Otthonnak 25 K-t, a „Gyámintézet“ ez. lap fenntartására 10 K-t kül
dött. Az egyesület kezelése alatt gyámintézeti czélokra a jövő iskolai évre 
maradt 25 K 11 f.

Az egyesület a folyó iskolai évben is úgy kívülről, mint az egyesületi 
tagok részéről megfelelő anyagi támogatásban, részesült. A deáksegélyző pénz
tárba adományok czimén 329 K 38 f, tagsági dij czimén pedig 200 K 97 f 
folyt be. Az egyesület deáksegélyző pénztárának vagyona : 1111 korona 25 
fillér.

A gyámintézeti pénztárba adományok (offertorium) czimén 27 K 60 f, 
tagsági dij czimén pedig 199 K 98 f folyt be. A múlt évről maradt 18 K 67 f. 
Az igy befolyt 246 K 25 f-ből kivonva a postaköltséggel (1 K 14 f) együtt 
számított kiadást 221 K 14 f-t, a jövő iskolai évre maradt mint az egyesület 
deáksegélyző pénztárának vagyona : 25 K 11 f.

A nemeslelkü adakozók közül mint egyesületünk igaz szivü barátját e 
helyütt is kegyeletes érzelmekkel említjük meg Istenben megboldogult egyház
kerületi felügyelőnket, vései Véssey Sándort, aki három éven át 200—200 K- 
val, összesen 600 K-val gyarapította egyesületünk alaptőkéjét, amely összeget 
egyesületünk „Véssey Sándor alapítványa“ czimén külön kezel. Nemes emlé
két igaz kegyelettel egyesületünk az által ápolja, ha arra törekszik, hogy azok a
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remények és várakozások, amelyek között fenkölt leikével egyesületünket atyai- 
lag támogatta, valóra váljanak. Adja Isten, hogy úgy legyen.

• íO . A soproni evang. tanitóképzö-intézet növendékeinek létszáma az 
1911/12-ik tanévben 85 volt. Ezek közül ev. 67, r. kath. 14, ref. 1, izr. 3. 
Az intézetben bennlakó 52 volt, mind ev. vallásu.

Az intézet fejlesztéséhez szükséges 320 □ -ö l területnek — a közvetlen 
szomszédságtelken — megszerzését a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 55. pontja értelmében kiküldött bizottság befejezte. A 6416 korona 
vételárt az építési czélra gyűlt összegből az egyházkerületi pénztár kifizette.

A gyakorló-iskolát eddigi czélszerütlen helyéről a bizottság a tanítóképző- 
intézet szomszédságában levő épületbe helyezte át bérlet utján. Ezen intézke
dés határozott nyereség minden tekintetben úgy a gyakorló-iskolára, mint a 
tanítóképző-intézetre.

Államsegélyt az intézet ez évben 1600 koronát nyert. Nagyobb mérvű 
építési államsegélyt csak az 1883. évi XXX. t.-cz. hatályának a tanítóképző- 
intézetekre kiterjesztése esetén reményihetünk.

Miniszteri biztosul a tanitóképesitő vizsgálatokhoz a vallás- és közokt.- 
ügyi miniszter 27588/912. sz. rendeletével dr. Hittrich Ödön főgimn. tanár 
urat küldte ki.

A ifjúsági belmissiói egyesület tanítóképző-intézetünkben is szervezve 
volt. — Működéséről a következő jelentés szól :

Jelentés
a soproni ág. hitv. ev. tanitóképzö-intézeti ifjúsági belmissiói egyesületéről.

Az 1911/12. iskolai évben harmadizben alakult meg intézetünk ifjúsága 
körében a „Belmissiói egyesület“ a hitélet ápolása s a szeretet-munkásság 
gyakorlása czéljából. A szeptember hó végén tartott alakuló gyűlésen tagul 
jelentkezett az intézet minden protestáns vallásu növendéke, számszerint 67-en. 
Az elnöki tisztséget ez évben is Papp József igazgató vállalta el. Az alakuló 
gyűlésen megválasztotta az ifjúság a többi tisztviselőket s a választmányi 
tagokat.

Az egyesület az évfolyamán rendezett három vallásos estélyt. Az első 
estélyt deczember 19-én a theológiai akadémiai hallgatókkal együttesen tartot
tuk a liczeumi tornacsarnokban, offertóriummal egybekötve. A nagyközönség 
előtt folyt szép ünnepélyen egybegyült adományokból egyesületünk pénztára 
16 koronával gyarapodott. Ennél azonban értékesebb előttünk az az erkölcsi 
haszon, mely egyházunk leendő munkásai, a lelkész- és tanítójelöltek szeretet
teljes érintkezéséből s együttműködéséből egyházunk jövő életére háramlik.

Karácsonykor az itt maradt növendékek részére rendeztünk vallásos es
télyt és szeretetlakomát. Az ünnepélyt ugyanis társasvacsora követte, melynek 
terítékét a tanárok családjai is gazdagították süteménynyel. A lakomát kisebb- 
nagyobb nyereménytárgyak kisorsolása követte.
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A harmadik estélyt márczius 23-án rendeztük a magunk körében, mely

nek műsorából a különféle zenei számok mellett különösen kiemeljük az 
egyik növendék által készített s áhítatot keltő módon, szabadon elmondott 
imádságot és az egyesület titkárának ily czimű felolvasását: „Hogyan ápol
hatja a szülő a vallásos érzelmet a gyermek lelkében ?"

Az egyesület vagyonát képezi a karácsonyfapénztár 224 K .19 fillérnyi 
takarékpénztári betéte s a „Véssey Sándor-alapitvány", mely jelenleg 600 K- 
nát tesz ki. Az elmúlt évi jövedelem 118 K 60 fillér volt.

E kimutatásból látható, hogy egyesületünk nagy összegek fölött nem 
rendelkezik. Csekély jövedelmünkből is igyekeztünk azonban kitűzött czélunk 
megvalósítására. Előfizettünk a „Haragszó“-ra, beszereztük Tankó Béla 
„Egyháztörténeti olvasmányok“ czimü müvét. A karácsonyfa-ünnepélyre 21 K 
16 fillért fordítottunk. A fennmaradt tiszta bevételből segélyként adtunk: az 
egyházkerületi gyámintézetnek 11 K-át, a „Gusztáv Adolf-egyesület“-nek 15 K-át, 
s a létesítendő dunántúli egyházkerületi árvaházra 15 koronát. A szegény- 
sorsú növendékek közül kettőnek juttattunk 10— 10 K-át, háromnak pedig
8—8 K-át. Segélyezésre fordítottunk összesen 85 koronát.

Belmissiói egyesületünk tehát alig három évi fennállása óta szép gyara
podást mutat fel. Növendékeink, a leendő tanítók, megismerik s gyakorolják 
ennek kebelén belül a szeretet munkáját ; hisszük, hogy majdan az élet isko
lájában is gyakorolni fogják azt, sőt másokat is buzdítani fognak e legszebb 
keresztyéni erény gyakorlására.

4 1 .  A Felsőlövőn is önállóan szervezett tanítóképző-intézet igazgatójá
nak a fenntartó testület Stettner Aurél főgimn. tanárt választotta meg. A tan- 
képesitő vizsgálatokra miniszteri biztosul a tanügyi kormány 61673/912. sz. 
rendeletével dr. Vallentinyi Sámuel eperjesi főgimn. tanárt nevezte ki.

4 £ £ . A kőszegi felsőbb leányiskolában a végzett tanév folyamán a 
növendékek száma 128 volt. Az I. oszt.-ban 24, a 11. oszt.-ban 33, a 111. 
oszt.-ban 36, a IV. oszt.-ban 21, az V. oszt.-ban 6, a VI. osztályban 8 volt. 
Ezek közül az internátusbán elhelyezve 86. Nagyobb számú növendéket az 
internátus már nem fogadhat be.

Vallás szerint 90 ev., 4 ref., 8 r. katli., 26 izr.
Az intézet e tanévben is szép eredménynyel teljesítette feladatát, mint ezt 

a Marusák Pál kiküldött miniszteri biztos ur hivatalos látogatása alkalmával 
felvett jegyzőkönyv is tanúsítja.

A felsőbb leányiskola fejlesztése, kibővítése évről-évre szükségesebbnek 
bizonyul. Csak az a kérdés nyolcz osztályú női gimnáziummá akarjuk-e fej
leszteni, vagy vele kapcsolatban tanitónöképző-intézetet felállítani, vagy pedig 
női kézimunka, női gazdaságiam tanfolyamok berendezésével óhajtunk-e tért 
nyitni a növendékeknek a gyakorlati életben értékesíthető ismeretek szerzésére ?



A fejlesztés czéljaira Kőszeg szab. kir. város közönsége egy terjedelmes 
épülettömböt és négy hold beltelket ajánlott fel.

Szombathely rendezett tanácsú város közönsége pedig az intézetnek oda 
áthelyezése esetén a fejlesztésre 80000 korona segélyt szavazott meg.

A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 95. pontja alatt fel
hívta egyházkerületünket az ajánlattételre egy egyetemes jellegű tanitónöképzö- 
intézet felállítása iránt.

E fontos kérdések megoldása czéljából a f. évi junius 6-án tartott rend
kívüli egyházkerületi közgyűlés egy bizottságot küldött ki azon utasítással, 
hogy a nőnevelő-intézet ügyét behatóan tanulmányozva terjesszen a f. évi 
augusztus 28-ára kitűzött egyházkerületi közgyűlés alkalmából a főiskolai 
nagybizottság elé javaslatot, amely ennek alapján készült határozati javaslatát 
a rendes közgyűlés tárgyalása alá bocsátja.

A női kézimunka oktatása ez évben is elismerésre méltó eredményt muta
tott fel. Teljes figyelmet érdemelnek a Petrik Vilma nevelőnő vezetése alatt 
az erre vállalkozott növendékek által készített ízléses, szép fafaragvány munkák.

1 3 .  A felsőlövői főgimnáziumnál beiratkozott növendékek létszáma 169. 
Ezek közül ev. 86, ref. 16, r. kath. 53, izraelita 14. Az internátusbán 40 
növendék volt elhelyezve.

A katonai kiképzésben a főgimnáziumi tanulók közül 26-an vettek részt. 
— A felügyelettel a honvédelmi minisztérium Thold Dezső kőszegi honvéd
főhadnagyot bízta meg, a kiképzést Balázs Lajos, Thirring János és Wágner 
Ferencz tanárok mint tartalékos tisztek vállalták el. Az éles lövészetben a 
tanulók Wágner Ferencz tanár vezetése alatt Szombathelyen f. év május havá
ban szép sikert mutattak fel.

A tanintézetben az „Ifjúsági Belinissiói Egyesület“ ezen évben is foly
tatta munkásságát. Erről Stettner Markó egyesületi elnök a következő jelen
tést terjesztette be:

Jelentés
a felsőlövöi ág. liitv. ev. tanintézetek belmiSsiói egyesületéről.

Nevezetes haladás történt a jelen iskolaévben azáltal, hogy nem sokkal 
az iskolaév elején tartott alakuló gyűlés után az egyesület tagjainak nagyrésze 
a „Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség“ kötelékébe lépett. A M. E. K. 
Diákszövetség téli gyűlésein (Budapesten, 1911 február 2—4.) két növendékünk 
vett részt, Somogyi G. és Vüecz Ferencz fg. Vili. o.-beli tanulók. Somogyi 
G. egyik vallásos estélyünkön tapasztalataikról beszámolván, jelentést tett a 
gyűlések lefolyásáról.

A rendes biblia-olvasó estélyekre összegyülekeztünk október és novem
ber havában minden héten szerdán 7 ’/2 órakor, a következő hónapokban pe
dig a szombati napokon. — Az olvasott szöveg a főgimnáziumi értesítőben 
részletesen feltüntetve.
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A tanév folyamán három vallásos estélyt rendeztünk, melyeken úgy az 
intézetek kötelékéhez tartozók (felekezeti különbség nélkül), valamint egyéb 
községbeli érdeklődök is nagy számmal részt vettek.

Az egyes vallásos estélyek tárgysorozatát értesítőnk közli, valamint azt 
is, mire fordítottuk a gyámintézeti czélokra befolyt 51 K összeget. (U. o. 1. 
az Egyesület „Vagyoni kimutatását“.)

4 4 .  A bonyhádi ev. főgimnázium növendékeinek létszáma a most véget 
ért tanévben 402 volt, kik közül ev. 143, ref. 32, unit. 1, r. kath. 161, 
görögkel. 8, izraelita 57. Az internátusi növendékek száma 77.

A „Belmissiói Egyesület“ az 1910/11. tanévben itt is megalakult s buzgó 
munkásságot fejt ki. Az egyesület ez évi munkásságáról itt közlöm Genefsich 
Tivadar vallástanár, egyesületi elnök jelentését.

Jelentés
a bonyhádi ev. főgimnáziumi „Belmissió-Egycsület“  munkásságáról.

A múlt tanévben megalakult ezen áldásos intézményünk az idén még a 
kezdet nehézségeivel volt kénytelen küzdeni, de azért tőle telhetöleg megtett 
mindent, hogy nemes czélját elérhesse. Czélja az ifjúság öntevékenysége utján 
szellemi és erkölcsi téren az evangéliomi világosságnak és szeretetnek ápo
lása, továbbá a hitből fakadó cselekedeteknek gyakorlása a segítő és óvó 
szeretet munkái által. A honszeretettel együtt az evangéliomi szellemet igyek
szik tagjai szivébe oltani. Valóban korunk vallásellenes áramlatai közt dicsé
retes törekvés !

A belmissiói kör 1911 október 15-én tartotta alakuló gyűlését Genersich 
Tivadar vallástanár ur vezetése alatt. Tagjainak száma 131 volt. Tisztviselői a 
következők voltak : titkár Szeitlében Gusztáv Vili. o. tan., jegyző Hárs János 
Vili. o. tan., pénztáros Hóf János Vili. o. tan., énekvezetők Szauervein Béla 
Vili. és Kiss István VI. o. tanulók.

A kör tagjai mindazok az I.—Vili. tanulók lettek, akik a kör czéljaira 
legalább 1 K tagsági dijat fizettek. Czélja elérésének érdekében a kör két 
közgyűlést és öt összejövetelt tartott. Az összejöveteleken a kör tagjai énekel
tek, imádkoztak, felolvastak, szabadelőadást tartottak, szavaltak. A felolvasá
sok valláserkölcsi tárgyuak voltak.

A szavalások megbirálásánál a kör nem annyira a külső előadásra, mint 
inkább a költeményekben rejlő vallásos eszmékre, gondolatokra ügyelt, ame
lyek fölött szép eszmecserét folytatott. A kör czéljainak előmozdítására szol
gáló könyvtárt még nem létesíthetett, csak Payr Sándor „Hárfahangok“ cziinü 
anthologiáját, Knabel Vilmos „Karácsonyfa alatt“ czimü gyűjteményét szerezte 
meg, s a „Harangszó“ czimü vallásos lapot járatta.

Adományokban is részesült a kör és e helyen is köszönetét fejezi ki 
véssei Véssey Sándor bold, egyházkerületi felügyelő urnák, ki a kör czéljaira 
az idén is 200 K-t adományozott. Rajta kivül vezető tanár ur volt szives egy
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sorozat folyóiratot adományozni a körnek, valamint Koritsánszky Viktor, a kör 
volt tagja, egy évfolyam „Szövétnek“-et ajándékozott a körnek.

Fogadják a nagylelkű adakozók a kör hálás köszönetét.
A jótékonyságot a kör, szerény anyagi viszonyaihoz képest, már az 

idén is gyakorolta. 5 K-t juttatott a torzsai konfirmátldus otthonra, 5 K-t a 
pozsonyi és 5 K-t az eperjesi theol. otthonra, 15 K-t szegény tanulók segé
lyezésére s 5 K-t a pogány missiöra. Azonkívül alapszabályszerüleg 17 K 68 f-t 
felterjesztett a gyámintézet czéljaira.

A mindhárom tanintézetünkben szervezett belmissiói egyesületnek s 
vezéreiknek ügybuzgó működésére Isten áldását kérem. Ezen egyesületek ava
tott vezetés mellett igen jó hatást gyakorolhatnak a jellemképzésre, az evang. 
öntudat ébresztésére, az ideálizmusnak ápolásával az ifjúságnak a földhöz 
tapadt anyagelvüség csábjaitól megóvására. Melegen ajánlom a vezetőknek, 
igazgatóknak, tanároknak figyelmébe az egyetértő közremunkálást az egyesü
letek vonzó erejének emelésén. Ezzel nevelői szép tisztet töltenek be.

4 55 . Az egyházlátogatást végzett esperes urak beterjesztették jelentéseiket.
Meglátogatta a győri egyházmegyében Horváth Sámuel esperes ur a 

kisbaboti anyaegyházközséget.
A kemenesaljai egyházmegyében Varga Gyula esperes uragérczei, kemenes- 

magasi, kemeneshőgyészi, csöngei anya- és a vásárosmiskei, magyargencsi, 
ostffyasszonyfai leánygyülekezeteket.

A soproni alsó egyházmegyében Farkas Mihály esperes ur a szilsárkányi 
anya- és a németi leányegyházközségeket. Saját gyülekezetében Nagygeresden 
az egyházlátogatást végezték — valamint a répczeszemerei, nemesládonyi, 
pórládonyi leányegyházakban — dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő és 
Hérincs Lajos egyházmegyei jegyző urak.

A zalai egyházmegyében Magyary Miklós esperes ur a kővágóeörsi, 
mencshelyi anya- és a szepezdi leányegyházközségeket.

A vasi felső egyházmegyében Ziermann Lajos alesperes ur a borostyánkői, 
vágódi, vasdobrai, némethidegkuti, ókörtvélyesi, kuk méri anya- és a mencséri, 
edeházi, ujvörösvágási, gyöngyösfői, háromsátori, lévai, rábafiizesi, patavalvai, 
rábakereszturi, királyfalvai, radafalvai, felsöujlaki, ujkörtvélyesi, újtelepi és 
hárspataki leánygyülekezeteket.

A soproni felső e.-megyében Brunner János esperes ur meglátogatta a kaboldi, 
mészveremi, felső-péterfai, czinfalvai, bánfalvai, harkai és csávái gyülekezeteket.

Esperes urak a legtöbb gyülekezetben jó rendet, buzgóságot találtak. 
A híveket felhívták a létező hiányok pótlására, élesztették bennük az áldozat- 
készséget egyházért, iskoláért. Az egyházlátogatás jó hatása minden gyüleke
zetben tapasztalható.

4 0 .  A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 153. pontja alatt 
elhatározta, hogy a zsinat az 1913-ik évben tartassék meg. A kiküldött zsinati
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bizottság az előmunkálatokat már bevégezte. A közgyűlés egyszersmind meg
állapította, hogy a zsinati tanácskozás az „Egyh. Alkotmányinak a hatósá
gok, tisztviselők, zsinat, iskolák, háztartás és törvénykezést magukban foglaló 
II.—VI. részein, továbbá a székesfővárosi egyházak egyesítésére vonatkozó 
törvényjavaslaton túl nem terjeszkedhetik. A kerületek felhivatnak a zsinat
tartással járó költségek fedezéséről való gondoskodásra.

Több indok szól ugyan a zsinatnak későbbi időre halasztása mellett ; 
az egyetemes közgyűlés határozatát azonban el kell fogadnunk s az egyház
kerületi közgyűlésnek feladata kijelölni a forrást a zsinati költségek fedezéséhez.

4 7 -  Plosz Gusztáv kapitanovopoljei tanítónak a gyülekezet kérelmére 
és Németh Pál esperes ur ajánlatára ideiglenesen megadtam az engedélyt a 
keresztelésre.

4 8 .  Részt vettem a múlt évben tartott egyetemes gyűlésen, az időköz
ben összehívott zsinati, tanügyi, nyugdijintézeti, pénzügyi egyetemes bizottsá
gok ülésein, a két prot. egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött bizott
ság s a br. Baldácsy Antal-alapitvány közgyűlésen.

4 0 .  A bányai ev. egyházkerületben dr. Zsilinszky Mihály v. b. t. t. ur 
felügyelő tisztéről lemondott. Az egyházkerületek köztisztelete kiséri a nyuga
lomba. Félszázadon át fáradozott lelkes buzgalommal különböző állásokon 
közegyházunk szolgálatában. Mint tudós, az egyháztörténeti irodalom mive
lője sokat tett egyházunk múltjának, sebeinek, jogainak alapos megismerte
tésére. Lángoló egyházszeretete nem szűnt meg az egyházias érzületet élesz
teni, az egyház jogainak védelmére buzdítani. Boldogítsa a feladat hű telje
sítésének tudata. Engedjé a Mindenható, hogy még sokáig folytathassa irodalmi 
téren az egyház törvényes jogainak érvényesítésére irányuló áldásos munkásságát.

A lemondásával üresedésbe jött állásra a bányai kerület méltóságos dr. 
Zsigmondy Jenő udvari tanácsos, egyetemes főjegyző urat választotta meg 
egyházkerületi felügyelőnek. Ezzel elismerését nyilvánította felügyelőjének 
eddigi állásain az egyház érdekében kifejtett munkássága, nagy érdemei iránt. 
Mély belátása, az egyházi ügyek tárgyalásánál a felmerült kérdéseket áthatóan 
mérlegelő judicziuma, jószívűsége méltán keltette fel iránta a közbizalmat.

Beiktatása ünnepélyén egyházkerületi felügyelőnk Öméltóságával — 1912 
január 17-én — küldöttséget vezettünk üdvözlésére.

Isten áldása kövesse nemesczélu fáradozását az egyházkerületi felügyelői 
állásán.

£>0 . Az egyházi adó csökkentésére szolgáló államsegélyt az egyházkerü
leti pénztár az egyetemes közgyűlés által 1910-ben megállapított arányban 
megküldte az illető gyülekezeteknek. Az 1911. évi egyetemes közgyűlés hatá
rozata értelmében az egyetemes adócsökkentési tartalékalapból a következő,
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kerületünkben gyülekezetek részesültek rendkívüli segélyben : Zalaegerszeg 
3000 K, Külsövatli 1000 K, Jánosháza 3000 K, Nagygyimót 4000 K, Kölesd 
400 K, Sárvár 5000 K.

w>l. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 138691/911. sz. rendele
tével az 1912. év I. felére kiutalványozott az egyházkerületünkben lelkészek 
fizetésének 1600 K-ra kiegészítéséül 27890 K 13 f-t, az 1912. év 11. felére 
76104/912. szánni rendeletével 21945 K 11 f-t.

A lefolyt egyházkormányzati évben 1911 május 16-tól 1912 május
15-ig a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 90151/911. sz. rendelete 
alapján kiutalványoztam a következő segédlelkészfizetés-kiegészitési államse
gély összegeket :

Bátsi Józsefnek Szombathelyen, majd A j k á n ..............................  625'— K
Botliár N. Mihálynak Lajoskomáromban, majd Pápán, illetve Sop

ronban .......................................................................................... 68651 „
Feiler Ernőnek Téten, majd Pakson................................................ 33332 „
Bojtos Lászlónak Kemenesmagasiban.......................................... 250-— „
Fiedler Károlynak Uraiujfaluban...................................................... 250 — „
Heiner Gézának M uraszom batban................................................541‘66 „
Kiss Józsefnek V adosfán .................................................................  250 — „
Luthár Ádámnak Muraszombatban, illetve Battyándon . . . . 145 82 „
Nagy Istvánnak Czelldöm ölkön...................................................... 208-30 „
Nagy Gyulának B ü k ö n .................................................................. 250'— „
Pöttschacher Istvánnak Ágfalván............................................................ 312-45 „
Somogyi Károlynak Somlószőllősön............................ 33330 „
Stiegler Sándor Ernőnek P ápán...................................................... 244-33 „
Szabó Ferencznek Magyarszombathelyen, illetve Téten . . . 291‘62 „
Reicherdt Gyulának P a k so n ............................................................ 208 30 „
Wágner Józsefnek Szom bathelyen.................................... 2501— „

Összeszen : 5180-51 K
£>3. Még mindig tanácskozás tárgyát képezi s megoldásra vár theol. 

akadémiánk jövőjének kérdése. A Debreczenben felállítandó egyetemnél már 
biztosítva van a ref. theol. fakultás felvétele. A kormány indokpltnak találta 
s elhatározta Pozsonyban is egy egyetemnek felállítását. Egyetemes egyházunk 
bizonnyal megteszi a kellő lépéseket az iránt, hogy mint Debreczenben a ref., 
úgy Pozsonyban az egyetemmel kapcsolatban engedélyezze az evang. theol. 
fakultás szervezését s járuljon hozzá államsegéllyel az anyagi feltételek bizto
sításához.

Ha ide vonatkozó reményünk teljesülésre nem juthatna : akkor még ezután 
is fennmarad a lehetőség, hogy három theol. akadémiánk Pozsonyban egye
süljön s ezen egyesült akadémia számára kérelmezze az egyetemes egyház a
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fakultás jellegét. Amig az egyesülés létre nem jön : addig mind a három 
akadémia régi helyén marad s folytatja a lelkészképzés munkáját. Külön 
fenntartásuk mellett is lehet érveket felhozni, de másrészről az is tagadhatlan, 
hogy hazai ev. egyházunkra — tagjainak létszámához mérten — három külön 
theol. akadémiának fenntartása súlyos teher.

wí4-. A múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 210. pontja 
alatt hozott határozat Kaposszekcső leánygyülekezetnek anyásitása tárgyában 
teljes megoldást nyert. A gyülekezet a' lelkészi hiványt az egyházi felsőbb 
hatóság követelményeinek megfelelően kiállította és ennek alapján megejthette 
a lelkészválasztást is. Lelkészül a gyülekezet közbizalommal ifj. Reichert Gyula 
paksi segédlelkész urat hívta meg.

Az alsónánai leányegyház anyásitásának ügye is közeledik befeje
zéséhez. Eddigi anyagyülekezetétől elvált, a lelkészi állás szervezéséhez a tör
vényes javadalmat és lakást biztosította. Ideiglenes minőségben helyettes lel
készül kiküldtem a gyülekezetbe Wágner József szombathelyi segédlelkész urat.

£>6. A zsinati törvényeken alapuló II.-od lelkészi állásra a püspöki hiva
tal mellett a múlt évi szept. 1-vel Mesterházy László sárvári lelkész urat hív
tam meg az egyházkerület által meghatározott javadalmi feltételek mellett.

£>7- A hitoktatói dijakat az egyes egyházmegyékben a következő arány
ban osztották ki :

Győri egyházmegye : Horváth Béla Csikvánd 80 K ; Kovács Mihály 
Nagymóriczhida 80 K ; Madár Mátyás Felpécz 80 K ; Pálmai Lajos Győr 
100 K; Takács Gyula Rábczakapi 100 K; Gróf Endre Öttevény 200 K; 
Bozzay Mária Ponyvádpuszta 70 K ; I’só Vincze győri fa- és fémipariskola 
50 K ; Varga Béla Győrrévfalu 40 K. — Kemenesaljái egyházmegye : Nagy 
István Nemesdömölk 250 K; Király Mátyás Zalaegerszeg 330 K; Teke Dénes 
Alsólendva 170 K; Szabó Lajos Pusztaszentlászló 150 K; Szakály János 
Jánosháza 120 K. — Somogyi egyházmegye : Balogh István Porrogszentkirály 
80 K; Borbély Gyula Iharosberény 170 K; Hütter Lajos Nagykanizsa 180 K ; 
Mérnyi Ádám malibasztáji 50 K ; Molnár Gyula Cyékényes 50 K ; Szerényi 
Sándor Antunovácz 170 K. — Soproni alsó egyházmegye: László Miklós 
Vadosfa 200 K. — Soproni felső egyházmegye : Menyhárd Frigyes Sopron 260 K; 
Scholtz Ödön Ágfalva 150K; Hildebrand Keresztély Petőfalva 50 K; Pieler Mátyás 
Kabold 100 K; Schrődl József Lajtaujfalu 160 K; Klenner János Kabold 80 
K. — Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Porkoláb Gyula Pécs 100 K; 
Paier Tóbiás Vasasbánya 45 K; Németh Gyula Szekszárd 420 K; Hoffman 
Ádám Kistengelicz 65 K ; Meisze Károly Jánosmajor 50 K ; Vértesi Zoltán 
Magyarboly 90 K ; Graf József Bonyhád 60 K ; Adorján Ferencz Dunaföldvár 
165 K. — Vasi felső egyházmegye : Czipott Géza Szentgotthárd 240 K; Karner
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József Kukinér 170 K ; Kőszegi lelkészek 180 K. — Vasi közép egyházmegye: 
Ádám János Alsócsalogány 50 K; Rátkay Ödön Andorhegy 100 K; Csernyi 
Károly Csalogány 100 K; Kolozsvári Ferencz Mezővár 50 K; Felső Kápli 
Kálmán Musznya 140 K; Székely János Ottóliáza 100 K; Lippay Vendel 
Pártosfalva 40 K ; Polgár Ferencz Szentbibor 100 K; Vértes Sándor Urdomb 
40 K ; Ferenczy József Zsidahegy 50 K ; Nagy György Nemeskolta, Rónai 
Gyula Örimagyarósd, Terplán fenő Péterhegy 100 — 100 K; Kovács István 
Muraszombat 220 K; Kiss János Szombathely 140 K; Siftár Károly Vaskor
pád 230 K ; Varga József Sárvár 50 K. — Veszprémi egyházmegye : Baldauf 
Gusztáv Pápa, Dezső Jolán Bánóczí major, Horváth Dezső Veszprém 50—50 
K; Szabó Gyula Óbánya 100 K; Mód Aladár Zalagalsa 200 K; Nagy Kál
mán Gecse 100 K; Varga János Nemeshany 180 K; Mogyorossy Gyula Bakony- 
szentlászló 70 K. — Zalai egyházmegye: Magyary Miklós Kapolcs 190 K; 
Nagy Lajos Szentantalfa 170 K; Pataky Béla Keszthely 140 K.

r>w. A kőszegi leányiskola javára 1911 május 16-tól 1912 május 5-ig 
az egyházkcriileti pénztárnál a következő adományok és alapítványi összegek 
fizettettek be :

a) Adományok és offertóriumok.

Dr. Ajkay Béla 40 K ; Héring Zsigmond p. ti. b. elnök 25 K ; Véssey 
Sándor egyjiázker. felügyelő a- női gazdasági szaktanfolyam berendezésére 
1000 K ; ugyanő két ingyenes hely létesítésére az 1911/912. tanévre 800 K ; 

7V~'veszprémi ev. egyházmegye esperesbeiktatási közgyűlésének offertóriuma 
23 21 K; A soproni lelkészavatás offertóriuma 79'56 K; Egyházmegyei gyám
intézetek adományai : A veszprémiből 38 50 K ; A tolna-baranya-somogyiból 
2588 K ; A somogyiból 20 K ; A soproni felsőből 10 K; A kemenesaljaiból 
5 K. — Egyházközségek adománya : Beled, Bük, Farád, Rábaszentandrás, 
Vönöczk, Nemesmagasi, Csönge, Ostffiasszonyfa 10— 10 K; Győr 30 K; 
Veszprém 20 K; Surd 7 K; Lébeny 15 K; Pinkafő 6 i9  K; Dabrony 6 K; 
Bodóhegy, Battyánd, Nemescsoó, Vése, Nagykanizsa, Mekényes, Öskü, Mesz- 
len 5—5 K ; Tárnokréti, Somlószöllős, Szombathely, Porrogszentkirály, Gércze
4—4 K ; Némethidegkut, Nagyhajmás, Zalaistvánd 3—3 K; Mencshely, somló- 
szöllösi ev. nőegylet 2—2 K ; Dunaföldvár 1 K. — Összesen 2305 korona 
34 fillér.

b) Évi járulék.

1. Soproni egyházközség..............................50'— K
2. Az egyetemes egyházi közalapból . . 4500’— „

Összesen : 4550'— K
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c) Gyűjtések.
1. Fertőmeggyes egyházközség terménygyüjtése........................  30'— l<
2. A soproni tápintézet és a kőszegi leányiskola javára befolyt

közös gyűjtésből az 1911. é v r e ..........................................  207'95 „
Összesen : 237-95 K

d) Az egyházker. tanitóegylet leányiskolái alapítványa javára : 
a bakonyvidéki ev. tanitóegylet adománya 5 korona.

e) A Maróthy Lászlómé alapítványa javára : 
dr. Maróthy László befizetése 200 korona.

í) A kőszegi leányiskola egyházker. lelkészegyleti alapítványa javára:
Müller Róbert felsőnánai, Bohár László sárszentlőrinczi, Seregély István 

szepetneki, Mód Aladár zalagalsai, Darvas Aladár tótkereszturi, Kirchknopf 
János borostyánkői, Mészáros István kemeneshőgyészi, Németh Gyula szek
szárdi, Szűcs Imre majosi, Gyarmathy Ferencz tabi, Mogyoróssy Gyula 
bakonyszentlászlói, Jakab Iván súri, Bándy Miklós nagybábonyi lelkészek
10— 10 K, Kund Sámuel répczelaki esperes 5 K. — Összesen 135 korona.

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10. 

11.

12.

g) A kőszegi felsőbb leányiskolái fenntartási alapja javára :
Guóth Sándorné szül. Ostffy Irma adománya néhai dr. Ostffy

Lajosné szül. Vidos Ilona em lékére....................................
Berzsenyi Dezső és neje szül. Károlyi Róza czelldömölki lako

sok alapítványa........................................................................
Özv. Boda Józsefné szül. Barcza N. czelldömölki lakos ala

pítványa ....................................................................................
Hajas János és neje szül. Óvády N. czelldömölki lakosok ala

pítványa ...................................................................................
Akócs János és neje szül. Szkok Anna székesfehérvári lako

sok alapítványa........................................................................
Ányos Lászlóné szül. Koltai Vidos Mária alapitv......................
Koltai Vidos Benő inersei lakos alapítványa........................
Egyházasberzsenyi Berzsenyi Jenő kemenessömjéni lakos ala

pítványa ...................................................................................
Eőriszigeti Szigethy Sándor felsőpatyi lakos alapítványa . 
Mesterházi Nagy Pál uraiujfalui lakos alapítványa . .
Dukai Takáts Ferenczné szül. budakeszi Weöres Laura dukai

lakos alapítványa..................................................................
Bárdossy Imréné szül. dukai Takáts Gizella czelldömölki

lakos alapítványa..................................................................
Átvitel :

100-— K

100 — »

50-—

50’— >»

100- -  

íoo-—

100-— 
100- —  

100 —

100- —

100- -  „ 
1050-— K



Áthozat :
13. Böjtös János ev. lelkész és neje Gáncs Vilma kemenesmagasi

lakosok alapítványa................... ..........................................
14. Mesterházi Nagy Dénes czelldömölki lakos alapítványa • •
15. Weöres István nemescsoói lakos alapítványa........................

Összesen :
Ö s s z e s í t é s :

1050-— K

100-
1300 — K

1. Adományok és offertőriumok.....................................................
2. Évi járulékok .............................................................................
3. Gyűjtések......................................................................................
4. Az egyházker. tanitóegylet leányiskolái alapítványa javára • •
5. A Maróthy Lászlóné alapítvány javára .................................
6. A kőszegi leányiskolái egyházkerületi lelkészegyleti alapítvány

javára ......................................................................................
7. A kőszegi leányiskola fenntartási alapja javára ...................

Összesen :

2305-34 K 
4550'— „ 
237-95 „ 

5 ' -  „ 
200'— „

135-— „ 
1300— „ 
8733-29 K

Közvetlen a kőszegi ág. hitv. ev. felsőbb leányiskola pénztáránál 1911 május 16-tól 1912 május 15-ig befolyt adományok.
1. A városszalónaki ev. gyülekezet adománya ........................
2. A Gusztáv Adolf-egylet közp. elnöksége és a lipcsei stuttgarti

főegyletek adománya .........................................................
3. Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő adománya két növen

dék tartásdijának fedezésére................................................
4. A felsőlövői ev. gyülekezet a d o m á n y a ................... ....  • •
5. A némethidegkuti ev. gyülekezet a d o m á n y a ........................
6. A kőszegi ev. gyülekezet adom ánya......................................
7. A sárszentlőrinczi ev. gyülekezet a d o m á n y a ........................
8. A nemesdömölki Ostffy-ünnep alkalmával rendezett offertorium

eredménye a lelkészegyleti alapítvány ja v á r a ...................
9. Az e. e. e. gyámintézet adománya ......................................

10. A Répczevidéki Takarékpénztár adománya............................
11. A Kőszegi Takarékpénztár adománya .................................
12. A külsősomogyi tanitóegylet adománya a tanitóleányok segé

lyezésére szánt alap j a v á r a ...............................................
13. A kácsfalui ev. gyülekezet adománya .................................
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CÏO- Egyházkerületünk gyülekezeteit a lefolyt közigazgatási évben is 
felhívtam a kőszegi nőnevelő-intézet és a soproni tápintézet támogatására. Az 
egyházkerületi pénztárba a következő adományok folytak be 1911 május 16-tól 
1912 május hó 15-ig a kőszegi nőnevelő-intézetre és a soproni tápintézetre: 

Győri egyházmegye: Rábczakapi 8 '50 K; Nagy barátfalu 10 K; Tét 5 K. 
Kemenesaljái egyházmegye: Kemeneshőgyész 1662 K ; Nagysimonyi 

8 K ; Pusztaszentlászló 4 K; Boba 3’64 K ; Nemeskocs 10 K; Kemenespálfa
1 70 K; Zalaegerszeg 8 — K; Nagysimonyi-Sitke 12 K.

Somogyi egyházmegye : Gyékényes 22-98 K ; Nemespátró 582 K. 
Soproni alsó egyházmegye: Vadosfa és filiái 10 K; Bük 11 K; Szil

sárkány 1348 K; Nemeskér 9 50 K.
Soproni felső egyházmegye: Kabold 4 K; Balf 5 K; Harka 10 K.
Vasi felső egyházmegye: Nagyszentmihály 12 K; Rohoncz 59*10 K; 

Kukmér 27-20 K ; Szentgotthárd 13 K ; Nagyszentmihály 35'97 K ; Felsőőr 26 K.
Vasi közép egyházmegye: Uraiujfalu 10 K ; Sárvár 10 K; Nemeskolta 

12-58 K; Örimagyarósd 17 60 K; Péterhegy 3 K.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Tab 28-20 K ; Felsőnána 3 K ; 

Majos 2 K; Tolnanémedi 2 K; Nagybábony 8-61 K; Szárazd 5 K; Bonyhád 
23-50 K; Kistormás 2 K; Ráczkozár 4 K; Bikái 3 K; Tófű 2 K; Nagyszokoly 
4 K ; Csikostöttös 2 K ; Magyarboly 4 K ; Ivándárda 3 K ; Borjád 3 K ; Kötésé 
1P20 K; Kölesd 9" 10 K; Szekszárd 9' 10 K; Belecska 2 K; Keszőhidegkut
2 K ; Hidasmaráza 4 60 K ; Szárazd 2 K.

Veszprémi egyházmegye: Kerta 5' 10 K; Kiskamond P80 K; Karakó- 
szörcsök 2'38 K; Kispirit P70 K; Bakonyszentlászló 5 50 K ; Hánta 1040 
K ; Gecse 4-30 K ; Zalagalsa 9'39 K ; Pápa 65 K ; Várpalota 40 K ; Lajos- 
komárom 28 90 K; Nagyalásony 810 K; Tés 2 K; Homokbödöge 5 K; 
Lajoskomárom 5 K. • -

Zalai egyházmegye : Kapolcs 5 K ; Zánka 2 K ; Szepezd 4 K ; Szentantalfa 
4 K ; Kővágóörs 6 K. — Összesen 760-27 korona.

Ezen összegnek felerésze a tápintézet javára, felerésze pedig a kőszegi 
leányiskola javára esik.

Kizárólagosan a tápintézet javára befolyt: Kőszeg 4460 K; Szakony
16-60 K; Fertőmeggyes 100 K; Pinkafő 719 K; Kisbabot 8 70 K; Nagy- 
geresd 42 40 K. — Összesen 219-49 korona.

G O . A lefolyt egyházkormányzati évben gyülekezeteinknek az 1907. 
XVII. t.-cz. alapján tanítói fizetéskiegészitési államsegély czimén a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a következő összegeket utalványozta :

Győri egyházmegye: Kiss Kálmán Lovászpatona 381 K; Csizmadia Mi
hály Kispéczkajár 376 K ; Horváth Károly Bezi 900 K.

Kemenesaljái egyházmegye : Szakái János Jánosháza 900 K ; Erdélyi 
Zoltán Kemeneshőgyész 368 K ; Dömötör Vincze Vönöczk 900 K ; Farkas 
János Gércze 760 K ; Sümeghy István Vásárosmiske 900 K.

Evang. püspöki jelentés, 1912. 3



Somogyi egyházmegye : Simony Jenő Pat 336 K.
Soproni alsó egyházmegye : Kiss Sándor Beled 67 K ; Németh István 

Gyóró 600 K ; Nagy Dénes Farád 520 K ; Szalay Pál Nemesládony 342 K.
Soproni felső egyházmegye Bögöthy Sámuel 524 K ; Köln János Balt 

000 K.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Quiring Jakab Bikái 600 K; 

Knábel Vilmos Kölesd 313 K; Hutflesz András Izmény 445 K; Philipp Árpád 
Kaposszekcső 600 K ; Kudlák Pál Keszőhidegkut 900 K ; Rázgha Zoltán 
Udvari 426 K ; Weil János Kölesd 312 K ; Harsányi Jenő Csikóstöttös 900 K ; 
Knábel Vilmos-Bonyhád 428 K; Wallner Gyula Hács 607 K.

Vasi, közép egyházmegye: Töpfer Gyula Körmend 900 K; Bögöthy Ká
roly Örimagyarósd 900 K; Uraiujfalu II. tanítói állás 900 K ; Domonkosfa II. 
tanítói állás 900 K ; Tóth István Répczelak 396 K ; Plechl Gyula Tótkeresztur 
600 K.

Veszprémi egyházmegye : Kiss Dezső Mezőlak 800 K.

Gl- Korpótlék államsegélyt a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
1907. XXVII. t.-cz. értelmében a következő egyházkerületünkben tanítóknak 
utalványozott :

Győri egyházmegye : I— I. korpótlék : Lóránt József Győr, Vidonyi Blanka 
Győr, Schermann Irén Bőnyörkénypuszta, Erős Sándor Nagybarátfalu; II—II. 
korpótlék: Kapi Jolán Győr, Pödörné Mohar Irén Tét; III—III. korpótlék : 
Hermann Sámuel Győrszemere.

Kemenesaljái egyházmegye : I—I. korpótlék : Stimeghy István Vásáros- 
miske ; II—II. korpótlék: Tompa Lajos Kemenespálfa, Berecz Izabella Ostffy- 
asszonyfa, Oswald Sándor Alsóság; III—III. Joó István Kisköcsk.

Somogyi egyházmegye: II—II. Német István Porrog ; III—III. Héritz 
Zsigmond Szőkedencs.

Soproni alsó egyházmegye: I—I. Nagy Kálmán Nagygeresd ; II—II. 
Horváth János Vadosfa, Glatz Lajos Rábaszentandrás, Mesterházy Károly 
Sopronnémeti.

■Soproni felső egyházmegye: I —I. Hutter Rezső Lépesfalva, Kindler Mi
hály Borbolya, Kis Gábor Csáva, Molnár Gyula Felsőpéterfa.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: I—I. Kovács József Ráczkozár, 
Kirchner Lajos Bolmány, Weil András Keszőhidegkut, Becht Sarolta Bonyhád, 
Böhm Sándor Somogyvámos, Bauer Henrik Nagyhajmás, Zakocs Ferencz 
Somogyszil, Weil Henrik Gyünk, Schertz János Mucsfa, Nagy István Sárszent- 
lörincz, Feller Ádám Gyünk; II—II. Marth Péter Györköny ; III—III. Busz 
Henrik Felsőnána, Matthesz Adolf Györköny, Hoffman Samu Kaposszekcső.

Vasi felső egyházmegye : I—I. Taucher József Buglócz ; II—II. Unger 
Emil Eőrisziget, Kiss Gábor Felsőőr; 111—III. Stubenvoll József Rödöny, Posch 
János Rödüny, Karner János Rohoncz.
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Vasi közép egyházmegye : I—I. Ruzsáné Tomka Gizella Muraszombat, 
Balikó Mihály Rábaszenttamás, Takács Ferencz Bodóhegy.

Veszprémi egyházmegye : I I. Gömbös Sándor Fehércsurgó, Kakas Irén 
Pápa, Koltay Jolán Vid, Sümeghy István Bakonytaniási ; II—TI. Rátz Károly 
Csékut, Kárpáti József Marczalgergelyi, Petter Viktor Nagygyimót ; III—III. 
Káldy József Varsány.

Zalai egyházmegye: I—I. Bázler Béla Kapolcs, Kovács János Talián- 
dörögd ; II—II. Fazekas János Szentantalfa, Kovács Sándor Felsődörgicse.

C S .  Az 1908. XLVI. t.-cz. alapján tandijkárpótlási államsegélyt a magas 
tanügyi kormány a következő gyülekezeteknek, illetve tanítóknak utalványozott :

Győri egyházmegye: Sümeghy Sándor tárnokréti 114 kor., Bándy János 
rábczakapi 152 kor., Felpécz 129 kor., Magyar István Felpécz 72 kor., Kispécz- 
kajár 165 kor., Tét 183 kor., Ujmalomsok 42 kor., Lovászpatona 125 kor., 
Szij Béla Ménfő 110 kor.

Kemenesaljái egyházmegye : Kísköcsk 114 kor., Czelldömölk 241 kor., 
Szabó Antal Magyargencs 200 kor., Németh György Zalaistvánd 120 kor.

Somogyi egyházmegye : Németh István Porrog 225 kor., Simon Zsig- 
mond Iharos 100 kor., Héricz Sándor Nemespátró 346 kor., Záborszky Kál
mán Porrogszentkirály 239 kor., Vése 918 kor., Németh Sándor Vése 140 
kor., Simon Jenő Pát 76 kor., Héricz Zsigmond Szőkedencs 70 kor.

Soproni felső egyházmegye : Csáva 608 kor.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Bonnya 15 kor., Jány János 

szabadi 64 kor.^Kring Ödön Gyönk 80 kor., Alsónána 124 kor., Ifj. Schäfer 
Mihály Kistormás 69 kor., Busz Henrik Felsőnána 23 kor., Bischof János 
Majos 24 kor., Zakók Ferencz Torvaj 48 kor., Nagy István Sárszentlőrincz 
25 kor., Grieszhaber Endre Szárazd 24 kor., Magyarboly 29 kor.

Vasi felső egyházmegye: Bauer János Góborfalva 141 kor., Karner Má
tyás Pinkafő 200 kor., Tauscher József Buglócz 36 kor., Müller Ferencz 
Vasdobra 447 kor., Hamvai János Kukmér 403 kor., Laschober Samu Felső- 
újlak 150 kor., Frühwirth János Hamvasd 138 kor., Zipszer József Felsőlövő 
181 kor., Karner József Felsőlövő 186 kor., Schranz Károly Szalonak-Ujtelek 
156 kor., Unger Emil Örisziget 80 kor, Szupper Károly Pinkafő 200 kor.

Vasi közép egyházmegye : Nagy Bálint Nádasd 280 kor., Balikó Mihály 
Rábaszenttamás 86 kor., Nagy Jenő Domonkosfa 650 kor., Horeczky Gyula 
Csánig 100 kor., Asbóth József Őrimagyarosd 720 kor., Fenyves Károly Őri- 
hodos 516 kor., Dsubán József-Tótkeresztur 743 kor.

Veszprémi egyházmegye : Sass Lajos Zalagalsa 70 kor., Varga János 
Nemeshany 32 kor., Hajas Gyula Vanyola 80 kor., Almási Brúnó Bakony- 
csernye 70 kor., Tüskés István Bakonycsernye 62 kor., Zatkalik Erzsébet 
Bakonycsernye 62 kor., Cseplár János Bakonycsernye 72 kor., Szabó Sándor 
takácsi 60 kor., Koltay Jolán Vid 48 kor., Mezőlak 144 kor., Pintér Sándor 
Ajka 112 kor., Jankó Sámuel üskü 149 kor., Ormosi Alfréd Tés 40 kor.

3*



3 6

Zalai egyházmegye-. Kapolcs 8 kor., Kovács Sándor Felsődörgicse 52 
kor., Kovács János Ta|iándörögd 54 kor.

0 3 .  A népnevelés terén szerzett érdemeik elismeréséül a folyó egyház- 
kormányzati évben 200 kor. személyi pótlékot a vallás- és közokt. miniszter 
a következő tanítóknak engedélyezett : Cserhalmi István Győr, Hollós István 
Győr, Sass István Surd, Novák Elek Sand, Kiss Sándor Beled, Laschober 
Gusztáv Sopron, Heisser Henrik Paks, Sauerwein Jakab Ráczkozár, Csizmadia 
Pál Acsád, Horváth Ferencz Ászár, Polgár Mihály Kiskamond, Hildebrand 
Miksa Izmény.

6 4 .  Egyházkerületünk népességét, népesedési mozgalmait, a hívek 
valláserkölcsi érzületét, a gyülekezetek vagyoni állapotát az esperesi jelentések 
alapján készült táblázatos kimutatások a következőkben tüntetik fel :

A) Népesedési mozgalom a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben
az 1911. évben.

I.

Az egyházmegye 
neve Ö

ss
ze

s
lé

le
ks

zá
m Keresztel-

tetett

Tö
rv

én
yt

ele
n Konfirniál-

tatott
Egybekelt

házaspárok
Eltemettetek

f i n ö ossz. f i n ö O SS Z . tiszta vegy. ossz. f i nö ossz.

Győri 18904 297 290 587 18 182 2 1 2 394 83 50 133 191 198 389
Kemenesaljái 18208 310 313 623 16 209 207 416 135 40 175 163 204 367
Somogyi 15304 201 203 404 17 157 142 299 108 27 135 161 168 329
Soproni alsó 11493 166 159 325 10 123 125 248 72 25 97 145 132 277
Soproni felső 23123 385 365 750 45 282 278 560 138 53 191 248 273 521
Tolna-bar.-somogyi _ 591 637 1228 28 561 547 1108 325 73 398 612 534 1146
Vasi felső 31529 438 403 841 93 362 366 728 159 33 192 334 315 649
Vasi közép 36385 488 472 960 76 331 302 633 184 58 242 326 349 675
Veszprémi 24021 345 403 748 2 0 282 255 537 126 60 186 283 295 578
Zalai 4102 52 64 116 4 33 23 56 15 17 32 40 46 86

Összesen : 183069 3273 3309 6582
1 1

327 2522 2457 4979 1345 436 1781 2503|2514 5017
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II.

Az
egyházm egye

neve

'5 S «-SS
Egyházunkba áttért Egyházunkból kitért 

és lett
Reverzálist 

adott egyhá
zunk javára

Reverzálist 
adott ev. fél 
más vall.-nak

s |•o 2 £ 
g  43 r. k. ref. más

vall.
össze

sen r. k. ref. egyéb össze
sen « o éCTJ >.

EUN
> fi nö 'i nö fi nö fi nö fi nő fi nö fi nő íí nö a OJJ :0 V-I Ï 0«QJ :0

Győri 13 11 1 1 1 1 4 5 _ 1_ _ 4 6 11 _ _ 11 13 _ _ 13
Kemenesaljái 8 4 2 3 — — — — 2 3 1 7 — — — 1

6
7 7 — — 7 1— — 1

Somogyi 20 10 9 1 —— — — 9 1 5 4 1 — — 4 1— — 1— — —
Soproni alsó 6 6 1 1
Soproni felső 5 9 2 10 1 —— — 3 10 4 4 — —— — 4 4 21 — —21 13 — 13
Tolna-bar.-som. 61 43 2 5 4 7 2 5 8 17 10 16 2 5 7 4 19 25 12 4 1 17 1 4 — 5
Vasi felső 10 5 1 —— 1—— 1 1 1— —— — 1 — 0 —— 6 1 —— 1
Vasi közép 29 17 5 1 1— —— 6 1 1 10 1 — — 2 11 6 —— 6 6 —— 6
Veszprémi 17 12 2 1 4 6 — — 6 7 4 4 4 6 — — 8 10 4 — — 4 1 — — 1
Zalai 1 1 1 1 — 1 1 2 1 2 3 “ 7 ”

Összesen : 170 118 25 23 10 15 2 5371 43 31 50 10 12 7 4 4867 69 4 i 74 36 4 — 40

B) Nyilvános és házi istenitisztelet.

Győri egyházmegye : „Az istenitisztelet látogatásában hanyatlás ez évben 
sem mutatkozott, különösen az egyházi esztendő első felében minden gyüle
kezetben nagyszámú hallgatóság gyülekezik össze vasárnaponként is az Isten
házában, a nagy ünnepeken pedig zsúfolásig megtelnek templomaink. Házi 
istenitiszteletet azonban csakis falusi gyülekezeteinkben s azokban is csak 
ádvent és böjtben szoktak egyes buzgóbb családok tartani.“

Kemenesaljái egyházmegye: „A beérkezett jelentések szerint a nyilvános 
istenitisztelet látogatásában, kivéve a nyári nagy munkaidőt, kellő buzgóság 
tapasztalható. Hetenként reggeli könyörgés három helyen egész éven át. A 
többi gyülekezetekben, a filiákban is csak az iskolai idő alatt tartatik; esti 
könyörgés ádvent és böjtben hetenként egyszer, egy helyen, a nagyobb ünne
peket megelőzőleg két helyen tartatik. Ádvent és böjtben minden anyagyüle
kezetben tartatnak irásmagyarázatok. — Vasárnap délután egész éven át hat 
helyen irásmagyarázat, a nyári időszakban egy helyen katechisatio, a többi 
helyeken a filiákban is csak ima tartatik. A házi áhitat szórványosan gyakor
latban van. Ima- énekeskönyv, valamint Ujtestámentum mindenütt található, 
vallási iratokat mindenütt szívesen olvasnak.“

Somogyi egyházmegye: „Kellő buzgósággal“ .
Soproni alsó egyházmegye: „A beérkezett jelentések kivétel nélkül arról 

az örvendetes tapasztalatról számolnak be, hogy a nyilvános istenitiszteletek 
látogatásában kellő buzgóság mutatkozik. A házi áhitat gyakorlására nézve 
négy gyülekezet határozott „igen“-nel felel, négy azzal, hogy csak „szórvá
nyosan“ fordul elő, egy pedig kérdőjellel fejezi ki, hogy ez irányban nincs 
tájékozva.“



Soproni felső egyházmegye: „A nyilvános istenitisztelet látogatásában 
a legtöbb gyülekezetben, különösen télen, kellő btizgóság nyilvánul, de a házi 
áhitat csak a kegyesebb családoknál van szokásban. Vallásos iratokat az 
egyházmegyei belmissiói egylet nagyszámban terjeszt. A vallásos felolvasáso
kat buzgón látogatják.“

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Tekintettel azon körülményre, hogy 
az egyházias érzés s buzgóság hanyatlására vonatkozólag csak két gyüleke
zetből érkezett kedvezőtlen jelentés; továbbá tekintettel azon körülményre, 
hogy a legtöbb gyülekezetben az urvacsorázók száma is elég tekintélyes, az 
istenitisztelet látogatásában a buzgóság teljesen kielégítőnek mondható.

Vasi felső egyházmegye : „A vasárnapi és ünnepi istenitiszteletek látoga
tásában kellő buzgóság nyilvánul. Házi istenitisztelet a jelentések szerint 10 
gyülekezetben gyakorlatban van, hét gyülekezetben csak szórványosan.“

Vasi közép egyházmegye : „A buzgóság hanyatlása nem tapasztalható. 
Az istenitiszteletek látogatásában nincs kifogás és semmi hanyatlás.“

Veszprémi egyházmegye: „A vasárnap délelőtti istenitiszteleteket, a nyári 
hónapokat kivéve, lelki buzgósággal és elég nagy számmal látogatják a hívek. 
A filiabeliek azonban nem járnak el több helyen az anyagyülekezet templo
mába. Hétköznapi istenitisztelet 10 egyházközségben egész éven át, nyolezban 
iskolai éven át, ötben az ádventi és böjti időben tartatik. Estéli istenitisztelet 
ádventben és böjtben öt helyen. Ünnepek előestélyén két helyen tartatik, a 
többi gyülekezetben csak ó-év este. A házi áhitat 16 egyházközségben szor
galmasan gyakoroltatik — hét egyházközségben csak szórványosan. Ádvent
ben és böjtben minden egyházban tartatnak hétköznap irásmagyarázatok és 
pedig egy helyen minden reggel, két'helyen hetenként háromszor, 16 helyen 
hetenként kétszer, négy helyen — egyszer. A vasárnap délutáni istenitisztelete
ket a legtöbb helyen a téli időszakon különösen ádventben és böjtben irás- 
magyarázattal tartják. Katechizatio kilencz egyházközségben van, ima-, énekes
könyv, biblia mindenütt van ; egyházi lapokat, vallásos iratokat a kivek buz
gón olvasnak.“

Zalai egyházmegye: „Evangélmi egyházunk áldásait az egyháztagok 
zöme megbecsüli minden gyülekezetben. Az egyház iránti önkéntes áldozat- 
készség forrása legpéldásabban buzog Kapolcson, noha ez egyházban a vagyo
nos egyháztagok száma csekély. A házi áhitatosság különösen sátorosünnepek 
előtti estén több családban divik. A reggeli könyörgések legtovább tartatnak 
Kapolcson, amennyiben julius, augusztus kivételével naponként, de julius és 
augusztusban is hetenként kétszer tartatnak.“
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A vallásos hitélet feltüntetésére szolgál a következő statisztikai kimutatás:

Az
egyházmegye

neve

Hányán éltek 
az úrvacsorájával ?

Hány gyüle
kezetben 
tartatnak 
gyerrnek- 

isteni- 
tiszteletek ?

Hány esetben mellőzték 
az egyházi szertartást ?

ti nő össze
sen

házasság
kötésnél?

születé
seknél V

egyház- 
kelés
nél ?

teme
tésnél ?

Győri 3948 5036 8984 5 1 _ 158 —
Kemenesaljái 3657 4621 8278 2 — — — —
Somogyi 4133 3260 7393 3 — — — —
Soproni alsó 2619 3166 5785 2 — — — —••
Soproni felső 2617 2524 5141 12 3 — 450 —
Tolna-bar.-som. 10960 13268 24228 16 — — ■ — —
Vasi felső 6130 7914 *14044 9 2 — 46 —
Vasi közép 11682 14990 26672 8 — — — 14
Veszprémi 5682 7268 12950 8 1 — — —
Zalai 633 804 1437 — — — — —

Összesen : 52061 62851 114912 65 7 — 654 14

* 50 betegnek.

C) Belmissiói mozgalmak.

Az egyliáziasság emelését czélzó nemes czélu munkásságról a következő 
rovatos kimutatás nyújt képet :

Hány e g y h á z k ö z s é g b e n  van

Az egyházmegye 
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iói
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tt 
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pló aranykö

nyv

Győri 1 4 3 12 13 12 17
Kemenesaljái 1 3 2 26 13 7 31
Somogyi — 1 — 7 2 13 13
Soproni alsó — 5 2 15 17 3 14
Soproni felső 1 7 1 7 12 8 6
Tolna-bar.-somogyi — 8 3 9 20 26 ° 34
Vasi felső — 6 1 5 10 8 9
Vasi közép — 5 — 13 6 6 11
Veszprémi — 3 2 19 14 16 20
Zalai — — — 6 — 3 6

Összesen : 3 42 14 119 107 102 162
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D) Iskola és vallásoktatás.
Egyházkerületünk elemi népoktatásügyéről és az ily iskolákban végzett 

vallástanitásról áttekintést nyújt ezen táblázatos kimutatás :

Azegyházmegyeneve
Ev. elemi isko
láinkba járt más 

felckezetbeli

Ev. gyermek járt 
más felekezetbeli 
elemi iskolába

Iskolai oktatás nél
kül maradt 

ev. tankötelesek

Hány gyüleke
zetben teljesiti 
a vallásoktatást 

a lelkész
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nv

 gy
ül
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ez

etb
en

! 
ta

nít
ja 
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lel

ké
sz
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nf
irm
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Há

ny
 is
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lai

 k
ön

yv


tár
 v

an
 a

z 
eg

yh
áz


me

gy
éb

en

fiú leány össze
sei! fiú leány

..össze
sen fin leány

köznapi ismétlő
sen isko á b a n

Győri 82 83 165 17 15 32 2 3 5 1 13 17 17
Kemenesaljái 87 40 127 — — _ — 2 2 13 24
Somogyi 97 71 168 54 64 118 — — ___ 3 13 13 17
Soproni alsó 29 22 51 9 5 14 — ___ ___ 4 9 18
Soproni felső 20 15 35 9 9 18 1 ___ 1 4 6 12 12
Tolna-bar.-som. 168 151 319 70 81 151 2 2_ 4 2 18 37 30
Vasi felső 78 63 141 26 17 43 3 I 4 1 2 17 15
Vasi közép 109 114 223 20 15 35 21 32 53 2 3 17 8
Veszprémi 105 95 200 44 53 97 5 1 6 2 19 23 22
Zalai 48 53 101 1 1 2 — — — — 6 6 6

Összesen : 823 707 1530 250 260 510 34 39 73 17 86 164 169
E) Vagyoni állapot.

Az egyházmegyéknek, másodsorban pedig maguknak az egyházközségeknek 
anyagi viszonyait a beérkezett esperesi jelentések alapján a következő rovatos 
táblázatok mutatják :a) E g y e s  egyh á zm eg yék 1911. é v i vagyoni állapota.

Az
egyházmegye

neve

Bevétel 

K f

Kiádás
Pénztári
marad
vány

A házi 
pénztár 
alaptőkéi

Egyéb
alaptőkéi

Egyház
ul gyei 

gyámoldai 
alaptőke

K f K f K f l< f K f

Győri 18374 17 17973 85 400 32 _ _ 9447 08 _ _
Kemenesaljái 1186 36 889 41 296 95 — — i _ .— — —
Somogyi 1624 97 1618 09 6 88 — — — — —
Soproni alsó 1354 80 1189 89 164 91 — — 659 67 2 — —
Soproni felső 3178 35 2667 44 510 91 — — 32017 08 23853 80
Tolna-baçj-som. 3186 82 3186 02 — — — — — — 905 93
Vasi felső 3961 23 2851 15 1110 88 — — '5925 19 29020 38
Vasi közép 6882 36 6882 36 — — — — 5 _ — 14441 61
Veszprémi 2378 23 2319 19 59 04 — — 428 98 23840 44
Zalai 1443 72 1316 24 127 48 — — 0  __ — — —

Összesen : 43570 21 40893 64 2676 57 — — 18478 — 92062 16
1 Gyámintézeti töke 324 95 K; belmissiói alaptőke 184 K. Berzsenyi Miklós-féle alapít

vány 3790 K. — - Gyámintézeti alaptőke 516 32 K. — :i Belmissiói alaptőke 1283 47 K. — 
4 Énekcskönyv töke 4159-90 K. — 5 Belmissiói alaptőke 5464'14 K. — l! Kövágóörsi algim
náziumi töke 4000 korona.
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F) Kiválóbb mozzanatok, mint a hitélet és áldozatkészség nyilvánulásai 
az egyházmegyékben és egyes gyülekezetekben.

Cjr.yöi*i egyházmegye.

1. KISBABOT. Uj lelkészlakot épitett 11643*77 K kiadással, egyéb épü
leteit pedig 142-24 K erejéig javíttatta, iskolájába 168 K-ért harmoniumot 
szerzett, 2400 K-át kölcsön vett.

2. NAGYBARÁTFALU. Épületeit 230 K erejéig tatarozta, adósságából 
8100 K-át törlesztett, orgona-alapra, beteggyóntató kehely beszerzésére egye
sek kisebb-nagyobb összegeket adtak. — Ménfő. Adósságából 200 K-át 
törlesztett.

3. BEZI. adósságából 83'67 K-t törlesztett, Csépi Mártonná sz. Székely 
Éva az iskolás gyermekek tanszereire 200 K-nás alapítványt tett.

4. BÖNYRÉTALAP. Egyházi épületeit 512 04 K erejéig javíttatta, adós
ságából 1227-12 K-t törlesztett. Mayer Oszkár alapítványát 110 K-val növelte.
Németh Andrásné örökösei a végrendeletileg hagyott 50 K-t a gyülekezeti
pénztárba befizették.

5. CSIKVÁND. Épületeit 71P39 K erejéig javíttatta, adósságából 1000 
K-t törlesztett, 263-12 K értékben urvacsorai szent edényeket szerzett, a 
gyülekezeti nőegylet 244 K értékben uj oltárképet festetett.

6. FELPÉCZ. Kántortanitói lakását 1212 K erejéig javíttatta, egyesek 
orgonára és oltárra összesen 426 K-t adtak össze. — Tényö. Templomát 
renováltatta 1679-52 K erejéig.

7. GYŐR. Szeretetházat épitett 125.000 K kiadással, egyházi épületeit és
bérházait 5913-70 K erejéig tatarozta, 22.604 K árban 26 D-öl belsőséget,
210 D-öl ház és udvartért, 570 D-öl kertet szerzett. Dr. Fischer Gyula és
neje ösztöndijalapitványra 10.000 K-t adott. Mayer Nándor örökösei atyjuk 
emlékére a gyülekezet részére 2000 K ; Jentsch Ferencz és neje Macher Róza 
lelkészek javára 2000 K, tanítók javára 2000 K, templomnak 2000 K, sze- 
gény-árva-intézetnek 2000 K, diakonissza-alapra 1000 K, nyugdij-alapra 
1000 K, összesen 10.000 K-t hagyományoztak. Győri első takarékpénztár 
iskolai czélokra 100 K; szegény- és árva-intézetnek 120 K; Győrvárosi és 
megyei takarékpénztári szegény- és árva-intézetre 60 K ; Grab Mihály és fiai 
gyárosok szegényeknek 100 K-t adtak. — A szeretetház építésére: Győr 
szab. kir. város 10.000 K, Győri első takarékpénztár 500 K-t adott, Győr
városi és megyei takarékpénztár 500 K, Győri általános takarékpénztár 5000 
K-nás alapítványt tett s erre 250 K-t befizetett, Véssey Sándor egyházker. 
felügyelő 200 K, Barcza Gézáné 200 K, Poszvék Sándor 200 K, özv. Föld- 
váry Miklósné 200 K, Schreiber Ignácz 200 K, br. Lévay Ferenczné 200 K, 
Späth Gyula családja 300 K, Molnár Sándor (Budapest) 200 K, Bolla Sán
dor családja 200 K, özv. Cziegler Jánosné 200 K, dr. Fischer Gyula 200 K, 
özv. Falb Ferenczné 200 K, Lates Jakab 200 K, László István 200 K, Stinner
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Károly 200 K, Szabó István és neje 200 K, Wölel Pál 200 K, dr. Zvikl 
Gyula 250 K, özv. Káldy Gyuláné 120 K, özv. Nits Istvánná .100 K, 
Rupprecht Olivér 100 K, özv. Boczor Istvánné 100 K, özv. Boczor Jánosné 
100 K, özv. Heclitl Frigyesné 100 K, l’só Vincze 100 K, Kőibe Nándorné 
100 K, Lates Józsefné 100 K, Karsay Jolán 100 K, Jankovich Károlyné 100 
K, Pálmai Lajos 100 K, Schermer Artur 100 K, özv. Varga Miklósné 100 K, 
Zvickl Endre 100 K, Hlatky Schlichter Lajos 100 K-t, és még 300 kisebb- 
nagyobb 100 koronán alóli adakozó összesen 14.000 koronát adtak. — 
Györujfalu. Tanitólakát javította 167 34 K erejéig.

8. RÁBCZAKAPI. Egyházi épületeit javíttatta 266’56 K erejéig.
9. KISPÉCZ-KAJÁR. Egyházi épületeit 21210 K kiadással javíttatta, egye

sek az Istenházára, oltár- és orgona-alapra kisebb-nagyobb összegeket, özv. 
Söveg Jánosné pedig 100 K-t adtak.

10. LEBENY. A lelkészi hivatal üresedésben lévén, adatai nem érkez
tek meg.

11. LOVÁSZPATONA. A lelkészlak tetőzetét 747-32 K erejéig javíttatta, 
3201 kgr. rozsot 57648 K árban eladott. Az egyház czéljaira egyesek 967-61 
K-t adtak. — Nagydém. Iskoláját, templomát, tanitólakát 98-39 K erejéig javít
tatta, adósságából 40 K-t törlesztett.

12. UJMALOMSOK. Összes egyházi épületeit 961'26 K erejéig javíttatta. 
Templom-alapra a fogyasztási szövetkezet 2000 K-át adott, ugyanezen czélra 
31 gyülekezeti tag is adott kisebb-nagyobb összeget.

13. MÉRGES. Egyházi épületei fenntartására 540‘39 K-t fordított, adós
ságát 500 K-val törlesztette.

14. NAGYMÓRICZH1DA. Tanitólakát 13340 K erejéig tatarozta, adóssá
gát 222-60 K-val törlesztette. Egyesek 200 K-án felül adtak egyházi czélokra.

15. GYÖRSZEMERE. Tanitólaka tetőzetét 1105'25 K erejéig javíttatta, 
adósságából 200 K-t törlesztett. Az egyház saját czéljaira egyesek 5870 K-t 
adtak.

16. TÁRNOKRÉTI. Tanító- és lelkészlakát 4224 7 K erejéig javíttatta, 
adósságából 599'27 K-t törlesztett. Az egyház saját czéljaira Erdélyi Mihály 
Sándor fia emlékére 200 K-nás, Szilvásy Lajosné pedig végrendeletileg 300 
K-nás alapítványt tett.

17. TÉT. Két tanítói lakást épített 726843 K kiadással, épületeit 307-88 
K erejéig tatarozta, 6000 K-t kölcsön vett. Özv. Nagy Jánosné Lampért Kata
lin a gyűl. szegények segélyezésére 400 K-nás, sirgondozásra 200 K-nás ala
pítványt tett. Egyesek orgona-alapra 72576 K-t adtak. A nőegylet vagyona 
970 K-ra emelkedett.

Kemenesaljái eg.yliázmegye.

1. ALSÓLENDVA. Bérházára és a tanitólakásra 741 kor. 55 fillért köl
tött. 335 korona adósságot törlesztett, hangszerekre 124 kor. 80 fillért fordított.



Egyesek a templomra 26 koronát ajándékoztak. Az Amerikában lévő egyház
tagok 187 koronát gyűjtöttek. Harangra 108 egyháztag 177 kor. 40 fillért 
adott.

2. BOBA. Templomra, iskolajavitásra 220 kor. 20 fillért fordított. Jótékony 
czélokra 82 korona folyt be. A nőegylet 64 kor. 30 fillért gyűjtött, vagyona 
580 kor. 27 fillérre emelkedett. — Nemeskocs. A nőegylet 19 koronát gyűjtött, 
melylyel vagyona 862 kor. 06 fillért tesz. — Kemenespdlfa. A nöegylet vagyona 
ez évi gyűjtéssel 753 kor. 20 fillér.

3. CSÖNGE. Lelkészlakásán 350 korona erejéig, javítást tett, egyes egy
házaknak 126 korona, Róth Henrik missionáriusnak 8 kor. 11 fillért gyűjtöt
tek ; a konfirm. növendékek 41 kor. 90 fillért ajándékoztak a templomra, Perlaky 
István Pozsonyból 6 koronát küldött. — Ostfiasszonyja. Iskolájára 125 kor. 
80 fillért költött.

4. GÉRCZE. Épületeit 473 korona erejéig kijavitotta. Különböző jótékony- 
czélokra 55 korona folyt be. A nőegylet vagyona 650 koronára emelkedett. 
— Vásárosmiske. Iskolát és tanitólakást emelt 12000 korona költséggel, 6000 
korona kölcsönt vett. Iskolaépítésre Rosta Sándorné 100 kor., Maráczi Dénes 
Amerikából 100 kor., özv. Szüli Józsefné 100 kor., Szalay Mihály 100 kor., 
Karát Irén és Balog Sándor gyűjtése Amerikában 255 kor., dr. Ostffy Lajos 400 
kor., 82-en adtak 628 korona 74 fillért. A nőegylet az iskola felavatására 250 
koronáért harmoniumot szerzett, ezenkívül gyűjtött 40 kor. 10 fillért az épí
tésre. A felavatáskor offert. 82 kor. 22 fillér, alapkőletételekor 16 kor. 66 fil
lér yolt.

5. KEMENESHÖGYÉSZ. Lelkészlakás javítására 800 koronát költött. 
Különböző jótékonyczélokra 78 korona folyt be. — Magyargencs. Iskolájára 
125 kor. 42 fillért fordított; különböző jótékonyczélokra 99 korona jött 
össze.

6. KEMENESMAGASI. Épületeire 586 koronát költött ; 750 korona adós
ságot törlesztett, kölcsön vett 15.000 koronát; jótékonyczélokra 35 korona 
folyt be ; a nőegylet a konfirm. növendékeket emléklappal s imakönyvekkel 
látta el.

7. KISSOMLÓ. Adósságából 471 kor. 56 fillért törlesztett. Jótékony
czélokra 68 koronát fordított. — Borgáta. Épületeire 198 koronát költött; az 
egyház tagjai 145 kor. 69 fillér vadászati bérletet az egyház czéljaira adomá
nyozták. — Duka. iskolájára 452 kor. 94 fillért költött. 39 D-öI utczateret szer
zett 86 kor. 86 fillérért. Jánosházi iskolára 100 koronát adott. — Egyházcishetyc. 
A tanitólakás padlózatát 81 kor. 70 fillérért kijavitotta. — Jánosháza. Iskolát 
és tanitólakást épített 11.011 kor. 88 fillér költséggel, egyesektől 2639 kor. 
84 fillér segélyt kapott. Kölcsön vett 3000 koronát. — Kaid. Épületeit 166 kor. 
52 fillér erejéig kijavitotta. — Kissomló. Özv. Nagy Károlyné sz. Zsigmond 
Apollónia végrendeletileg a gyülekezetnek hagyott 6 kát. hold földet, ezenkívül 
kisded-ovodára 2000 korona készpénzt és egy házat kerttel együtt.

8. NAGYSIMONYI. Épületeit 260 kor. 54 fillér erejéig javíttatta. —



Nagysitke. Tanítói lakásnál a gazdasági épületeket 1600 korona erejéig rendbe
hozta, a tanitólakásra 172 kor. 19 fillért költött, 800 korona adósságot tör
lesztett.

9. NEMESDÖMÖLK. Uj orgonát szerzett 5850 korona értékben ; épü
leteit 295 kor. 66 fillér erejéig javíttatta ; az orgona-fenntartási alapra Péter 
Mihály 100 K, Jugorics Lajosné Kiss Jolán asszony (Kissomló) 50 koronát 
adott. — Czelldömölk. Épületeit 216 korona költséggel jókarba helyezte, 2900 
korona adósságot törlesztett. A jánosházai ev. iskola építésére 20 koronát gyűj
tött. Berzsenyi Dezsőné az iskola ablakaira függönyöket készíttetett. Balog 
Juliska urvacsorai térítőt ajándékozott. A nőegyletnek összes vagyona 1585 
kor. 68 fillér. Adományt nyújtott a kölesdi gyülekezetnek, a jánosházai uj 
iskolára, Leányfalunak iskolaépítésre, a sajtó-alapra, a Maria Dorothea egye
sületnek, egy szegény özvegynek 10— 10 koronát, elszegényedett öregek pénz
segélyt 64 kor. 20 fillért, Roth Henrik missionárius javára 48 koronát. Iskolás
gyermekek ruhájára, tanszereire, iskolai könyvtárra 74 kor. 48 fillért. — 
Alsóság. Épületeit 472 kor. 56 fillér erejéig javíttatta. Jótékonyczélra 20 kor. 60 
fillért fordított. — Alsómesteri. Épületeire 113 kor. 16 fillért költött. — Kemenes- 
mihályfa. — Épületeit 313 kor. 78 fillér erejéig javíttatta. — Kemenessömjén. 
Épületeire 156 kor. 80 fillért fordított. — Kemenesszentmárton. Jókarba he
lyezte épületeit 117 kor. 68 fillér költséggel. — Kisköcsk. Épületeire 108 kor. 
62 fillért költött. — Tokorcs. Épületeit 87 kor. 76 fillér erejéig javíttatta.

10. PUSZTASZENTLÁSZLÓ. Adósságából 100 koronát törlesztett, épü
leteire 70 koronát fordított, a gyülekezet czéljaira többen 67 koronát ajándé
koztak. — Bolla/iida. Uj iskolát épített 8000 kor. költséggel. Többen 123# 
koronát ajándékoztak e czélra. Kölcsön vett 2000 koronát.

11. VÖNÖCZK. Adósságából 300 koronát törlesztett, épületeire 200 koro
nát fordított. Jótékonyczélokra 100 korona folyt be. Nőegylet vagyona 550 
koronára emelkedett.

12. ZALAEGERSZEG. Adósságából 600 koronát törlesztett, templomra 
50 koronát fordított. Makray Sándor hagyott a gyülekezetnek 1000 koronát, 
amely az özvegy által befizettetett. Gyertyánffy Kálmán nyug. honvédezredes 
100 korona alapítványt tett. Onody Zoltán 10 koronát, özv. dr. Mangin 
Károlyné 20 koronát ajándékoztak. Lelkészlakásra többen 20 koronát aján
dékoztak.

13. ZALAISTVÁND. Uj iskolát épített 5500 korona költséggel, 2 kát. 
hold erdőt szerzett 1438 korona értékben. A lelkész és tanító részére 2 kát. 
hold és 1139 D-öl rétet szerzett a Rotter János-féle alapítványból. Jótékony
czélokra 223 korona folyt be, a kormány 106 korona értékű tanszereket aján
dékozott az iskolának. — Zalaszentgróth. Toronyépítéshez fogott 6000 korona 
költséggel, az összeg nagy része közadakozásból jött össze.

Az esperesség rendes tagja a Protestáns irodalmi, a Luther-társaság, 
a budapesti prot. árvaháznak, valamint az összes anyagyülekezetek rendes 
tagjai a Luther-társaságnak.



Somogyi egyházmegye.

1. GYÉKÉNYES. Lelkészlakjavitásra 600 K-t költött.
2. PORROGSZENTKIRÁLY. Egyesek adtak 1304-80 K-t. — Porrog. 

Iskola-, tanitólak-javitásra 231 K-t költött.
3. 1HAROSBERÉNY. Templomot, tornyot javított 2000 K, gazdasági 

épületeket 500 K erejéig, adósságából 500 K-t törlesztett. — Pogányszentpéter. 
Javításra 541-80 K-t költött.

4. LÉGRÁD. A lelkészlaknál gazdasági épületeket emelt 1700 K erejéig.
5. NAGYKANIZSA. 251 K-t templom- s lelkészlakjavitásra fordított, 

adósságából 517-33 K-t törlesztett.
6. NEMESPÁTRÓ. Összes épületein 499'29 K erejéig javításokat esz 

közölt. Adósságából 1000 K-t törlesztett.
7. SAND. Gazdasági épületet készíttetett 1400 K-ért.
8. VÉSE. Templomának reperálására 1600 K-t költött.

Soproni alsó eg.vliázmegye.

1. BELED. Építkezés s javítás 546 K. Adósságtörlesztés 1200 K. Kül- 
segély 1894 K. Alapítványok 600 K. Adományok 216*30 K. — Ellve. Javítás 
156 30 K. — Viísiírosfalu. Javítás 80 63 K. Adósságtörlesztés 250 K.

2. BÜK. Javítás 400 K. Alapítványok 900 K. Kisebb adományok 69 40 K.
3. FARÁD. Építkezés 1182 K. Javítás 306 K. Alapítvány 420 K. Egyéb 

.adományok 162 K. — Jobaháza. Javítás 300 K.
4. NAGYGERESD. Templomrenoválás 4483 K. Toronyórajavitás 600 K. 

Tatarozás 122 K. Alapítványok összesen 280 K. — Pórládony. Javítás 112 K. 
Harmonium 205 K. Alapítvány 600 K. — Nemesládony. Adósságtörlesztés 
400 K. Adományok 100 K. — Répczeszemere. Ktilsegély 994 K.

5. NEMESKÉR. Javítás 680 K. Adósságtörlesztés 339 K. Adományok 
egyházi czélra 147 K. — Alszopor. Javítás 324 K.

6. SZAKONY. Építés 108 K. Javítás 143 K. Alapítványok 400 K. Egyéb 
adományok 209 K.

7. SZILSÁRKÁNY. Javítás 140 K. Adósságtörlesztés 202 K. Egyéb ado
mányok 324 K. — Németi. Javítás 109 K. Adósságtörlesztés 526 K.

8. RÁBASZENTANDRÁS. Javítás 511 K. Adósságtörlesztés 514 K. Ala
pítványok 688 K. Egyéb adományok 119 K. — Sobor. Javítás 40 K. Alapít
ványok 655 K. Egyéb adományok 115 K.

9. VADOSFA. Javítás 735 K, Alapítvány 300 K. Adományok 30 K. — 
Mihályi. Építés 120 K. Javítás 100 K. — Kisfalud. Javítás 36 K. — Magyar- 
keresztur. Építés 450 K. Adósságtörlesztés 700 K. Kiilsegély 200 K. — Po- 
tyond. Javítás 72 K. — Zsebeháza. Javítás 135 K. Külsegély 1078 K. — 
Gyúró. Adósságot törlesztett 1787 K-t. Egyéb adományok 208 K.



47

Soproni felső egyházmegye.

1. ÁGFALVA. Egyházi épületeinek jókarban tartására 587 92 K-t, adósság- 
törlesztésre 2089 K-t fordított, 22872 K-t kölcsönvett, jótékonyczélokra 
372'34 K-t gyűjtött. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 16 01 K-t, 
alapjainak gyarapítására az egyházközség 260 K-t, két szászországi gyülekezet 
94\59 K-t adott. Néhai virtsologi Rupprecht Kálmán 100 K-t hagyott vég- 
rendeletileg az egyháznak. Stark Lajos felügyelő az összes konfirmándusok 
számára megrendelte a „Fest und Treu“ cziniii könyvecskét. A nőegyletnek 
129 tagja és 30976 K bevétele volt, vagyona 1322-47 K és 117 kötetből álló 
könyvtár. Jótékony czélra 31 80 K-t áldozott. — Sopron bánfalva. Az állami 
népiskola épületét 217 68 K erejéig javíttatta, egy hímzett koporsóteritőt szer
zett 150 K értékben, 820 K adósságot törlesztett s jótékony czélokra 76'68 K-t 
gyűjtött. A templomépitési alapra a gyámintézéttől 135 K, a Gusztáv Adolf- 
egylettől 4933-25 K, szászországi gyülekezetektől 305-38 K, a lelkészfizetési 
alapra a „Luth. Gotteskasten“-től 470-02 K segélyben részesült. Az egyes 
alapok gyarapítására a gyülekezet és egyesek adományaiból befolyt 178*93 K. 
A 109 tagból álló nőegyletnek 256 52 K bevétele volt és vagyona 115170 K, 
ami mint „oltár-alap“ kezeltetik. — Lépesfalva. Uj konventházat és iskola
termet épített 20128-40 K költséggel, a régi iskolaépület tatarozására 532-21 K-t, 
tanszerek beszerzésére 69" 13 K-t, adósságtörlesztésre 2800 K-t fordított, 5800 
K-t kölcsönvett, jótékonyczélokra 60'86 K-t gyűjtött. Az iskolaépítésre dr. 
Simon Elemér orsz. képviselő 200 K-t adományozott.

.2. BALF. A templomtetőt és az összes egyházi épületeket 918-55 K 
költséggel javíttatta, 1150 K adósságot törlesztett, jótékony czélokra 122-69 
K-t gyűjtött. Templom-alapjuk gyarapítására adtak a hívők 615 67 K-t, a nő
egylet a templom renoválására 38076 K-t.

3. CSÁVA. A templom, lelkészlak és iskola javítására 407-96 K-t for
dított, jótékonyczélokra 83 76 K-t adott. A templomépitési alapra befolyt 
70-94 K.

4. FERTÖMEGGYES. Összes egyházi épületeit 669 K kiadással javít
tatta, 797-90 K adósságot törlesztett, jótékonyczélokra 71-62 K-t gyűjtött. 
Hering Zsigmond felügyelő 8 szorgalmas gyermek számára 40 K-t, az ifjú
sági könyvtárnak 10 K-t adományozott. A lelkészlak építésére egyesek adako
zásából befolyt 1640 K, a lelkészi nyugdij-alapra 28'30 K.

5. HARKA. Az egyházi és iskolai épületek tatarozására 889"34 K-t, 
adósságtörlesztésre 306 34 K-t fordított, a politikai községtől 461‘26 K segélyt 
kapott, jótékonyczélokra 116 73 K-t adott. Az Amerikában lévő egyháztagok 
1103 K-t küldtek csillárra, Wilfing János és neje egy új ezüstözött oltár
keresztet adományoztak. Remenyik Lujza és Henrietta nővérek, zongoratanár
nők Bécsben, két műpálmát az oltárra, Bader Mihály és neje a konfirm. 
ünnepre az oltári gyertyákat ajándékoztak.
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6. RABOLD. Jótékonyczélokra 78 K-t áldozott. — Felsöpéterfa. Az 
iskolaépület javítására 143 80 K-t, tanszerek beszerzésére 90'42 K-t fordított.

7. LAJTAUJFALU. Gyámintézetre 23'62 K-t gyűjtött. Segélyt kapott a 
helybeli jutagyártól 200 K-t, a lelkészlaképitésre a hallei Gusztáv Adolf- 
egylettől 117 50 K-t, a lipcsei Gusztáv Adolf-egylettől 234 K-t, a berlini 
Gusztáv Adolf-egylettől 351 K-t, a soproni gyámintézettől 80 K-t, az egyház
megyei gyámintézettől 35 K-t, Schrödl József lelkésztől 10 K-t. A jutagyári 
kaszinó orgona-alapra adott 50 K-t. — Kismarton. Folyó kiadásra egy isme
retlen jóltevő 100 K-t apományozott.

8. LOCSMÁND. „Bethánia“ szeretetházat épített 9818 K költséggel, a 
templomot, lelkészlakot és iskolát 389'90 K erejéig javíttatta, 72 K adósságot 
törlesztett, 2000 K-t kölcsönvett, gyámintézeti, kül- és belmissziói czélokra 
1990 07 K-t gyűjtött és adott. „Bethánia“ szeretetháza javára a Gusztáv Adolf- 
egylettől 1492 04 K, hazai forrásokból 1245 05 K segélyt kapott.

9. PETÖFALVA. A templom és papiak körül kerítést csináltatott és a 
templomteret befásitotta 1031 K költséggel, jótékonyczélokra 151'02 K-t adott. 
A templonifütés berendezésére Rátz testvérek 100 K-t, lovag Rothermann 
Dániel 100 K-t, Neuhaus Ármin felügyelő 100 K-t adományoztak. — Borbolya. 
Iskoláját 105 K erejéig javíttatta, jótékonyczélokra 49 94 K-t gyűjtött.

10. RUSZT. Összes épületeit 11L44 K kiadással tataroztatta, egy házat 
vett 6000 K értékben, 4709 46 K-t kölcsönvett, Ruszt sz. kir. várostól a javítás 
alapján 854 K segélyben részesült, jótékony czélokra adott 92 59 K-t, saját 
szegényeit 5670 K összeggel segélyezte.

11. SOPRON. A templom és a gyülekezeti épületek tatarozására 6500 
K-t, adósságtörlesztésre 4872 07 K-t, jótékonysági czélokra — az egyes ember
baráti intézetektől nyújtott jótéteményeken kiviil — 48090 72 K-t fordított. 
Az egyházközség a „Sopronvármegye és Sopron szab. kir. város tuberkulózis 
ellen védekező Egyesiilet“-nek 100 K tagsági díjjal alapitó tagja lett, a tanítók 
lakbérilletményét 300 K-ról 440 K-ra emelte fel és azon tanítóknak, akiknek 
természetbeli lakást nem adhat, ezenfelül a helyi drágasági viszonyokra való 
tekintetből 160 K külön lakpénz-pótlékot szavazott meg; továbbá minden 
tanítónak, aki a gyülekezetben 12 évig működött, 200 K, Friedenreich Endre 
pénztárosnak 200 K, a belvárosi iskolánál alkalmazott kézimunka-tanítónőnek 
260 K és az I. óvónőnek 120 K személyi pótlékot engedélyezett, Sopron 
sz. kir. város közönsége a paritás alapján iskolai segély czimén 34000 K-t, 
a kisdedóvoda javára 1600 K-t és különféle intézetek részére 884 K értékű 
fautalványt adott. Néhai virtsologi Rupprecht Kálmán örökösei a diakonissza
intézet javára 1000 K, néhai Hauser Károly főreáliskolai tanár örökösei sir- 
fenntartásra 600 K, néhai Forster Erzsébet sirfenntartásra 400 K-ás alapítványt 
létesítettek. Egyes jóltevők egyházi czélokra 1433 K-t adományoztak.

12. SOPRONI KIR. ORSZ. FEGYINTÉZET. Az 1911. évben lelki gon
dozás alatt állott 48 ág. hitv. evang., 87 ref., összesen 135 prot. fegyencz. 
Részint végleges, részint feltételes szabadulás, illetve halálozás által 36 főnyi
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apadás állván be, az év végén maradt 33 ág. hitv. evang., 66 ref., összesen 
99. Ezek az intézetben 25 év óta áldásosán működő lelkésztől heti öt órá
ban gondos valláserkölcsi oktatásban részesültek, külön énekórákban 44 ev. 
és 44 ref. éneket tanultak a templomi énekeskönyvből, sőt a 16—20 tagból 
álló dalárdában négyes szólamu egyházi és válogatott világi énekeket is. 
Istenitisztelet 124-szer tartatott. Az Ur szent vacsorája karácsony, husvét 
ünnepén szolgáltatott ki 47, illetve 50 és 32 fegyencznek ; a betegek a kór
házban külön éltek az oltári szentséggel. Vasárnap délutánokon és kath. 
ünnepeken szabad előadásokat vagy felolvasásokat tartottt a lelkész és az 
intézet könyvtárából olvasmányokat osztogatott. A könyvtár gyarapítására a 
dunántúli rabsegélyző-egylet 250 K-t adományozott, melyből a protestáns 
könyvtárnak 50 K áru könyv jutott.

13. VEPERD. Tatarozásra 50 K-t, adósságtörlesztésre 1000 K-t fordított, 
jótékonyczélokra 102 K-t adott. Harnioniumra a soproni nőegylettől 50 K-t, a 
templom-alapra a Gusztáv Adoif-egylettől 351 K,a soproni gyámintézettől 100 K, 
az egyházmegyei gyámintézettől 35 K segélyt kapott. Ugyanazon alapra egyes 
gyülekezeti tagok 250-40 K-t adakoztak.

Tolna-báránya-somogyi egyházmegye.

1. BÁTAAPÁTI. Javíttatta az iskolát s tanitólakást 856 40 K összeggel. 
Gyűjtött az egyet, nyugdíj-intézetre 3 K-t, az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 85’60 K. — Alsónána. Javíttatta a toronyórát, iskolát s tanitólakást 
368’ 18 K költséggel; törlesztett 500 K adósságot; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 20 K-t. — Zsibrik. Szerzett téli ablakokat, kapott kályhát 
106'80 K értékben; törlesztett 11302 K adósságot; kölcsön vett 250 K-t; 
eladott fát, gabonát 66 64 K árban ; az egyház saját czéljaira adakoztak 12 
K-t ; Krämer György oltárteritőt, egyesek oltár- és csillárgyertyákat.

2. BONYHÁD. Javittaíta középületeit 51231 K költséggel; szerzett tan
eszközöket s iskolai padokat 680-45 K összeggel; törlesztett 1441 K adóssá
got; külmissióra 7561 K; országos gyermekszanatóriumra 16 K-t; a torzsai 
konfirmándusok otthonára 12 50 K; szegény egyházak felsegélésére 2830 K; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 506 04 K-t.

3. CS1KOSTÖTTÖS. Tatarozta az egyház épületeit 30 K költséggel ; 
szerzett uj temetőt s iskolapadokat 3331 03 K-val ; eladott régi léczdarabokat 
4 K árban ; az egyház czéljaira adakoztak egyesek 55 K-t. — Ág. Épített 
nyári konyhát s présházat 620 K költséggel ; javíttatta a tanitólakást 500 K 
költséggel; szerzett egy takaréktüzhelyt 130 K költséggel; az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek 2 K-t s egy szószékteritőt. — Gerényes. Törlesz
tett 6400 K adósságot; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 14 K-t. 
— Szabadi. Javíttatta iskolaépületeit és vásárolt egy kályhát 123 K árban; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 73'40 K. — Tarrós. Tatarozta az 
iskolaépületet 26'40 K költséggel ; gyűjtött a budapesti árvaházra 2-80 K ; az

Evang. püspöki jelentés, 1912. , 4
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egyház saját czéljaira adakoztak egyesek gyertyákat. — Tékes. Javíttatta tégla- 
kemenczéjét 100 K költséggel; szerzett tanszereket 211'48 K árban; törlesz
tett 552-90 K adósságot ; kölcsönvett 400 K-t ; az egyház saját czéljaira ada
koztak egy oltárbibliát, gyertyákat, uj oltárra 46 K-t; az egyház szükségeire 
8 K-t ; iskolás gyermekek jutalmazására 8-50 K-t.

4. DUNAFÖLDVÁR. Tatarozta egyházi épületeit 212-85 K költséggel; 
szerzett tanszereket 86-84 K árban ; törlesztett 556-59 K adósságot. Segélyt 
kapott a Gusztáv A.-egylettől 168-20 K; gyűjtött Rimakokovának 3776 K-t, 
a nőegylet karácsonyfára 132-27 K-t, tűzoltó-otthonnak 11 K-t, az egyház saját 
czéljaira adakoztak 361 K-t. — Ráczalmás. Javíttatta imaházát 3-16 K költ
séggel.

5. ECSÉNY. Javíttatta egyházi épületeit 294-34 K költséggel ; törlesztett 
310 K adósságot ; gyűjtött szegény gyülekezetek felsegélyezésére 20-60 K-t; 
— Hácspcttend. Szerzett egy kályhát az iskolaterembe 98 K árban ; törlesz
tett 138-42 K adósságot; kölcsön vett 131'74 K-t; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 241 40 K-t. — Polány. Tatarozta középületeit 7376 K költ
séggel ; szerzett tanszereket 33’35 K árban; törlesztett 601-12 K adósságot; 
az egyház czéljaira adakoztak egyesek 9679 K-t. — Somogyvánios. Tatarozta 
iskolaépületeit 217-50 K költséggel; az egyház saját czéljaira adakoztak egye
sek 45-20 K-t, többen gyertyákat.

6. FELSÖNÁNA. Épített kocsiszint 240"28 K költséggel ; szerzett tan
szereket s szekrényt 112-44 K értékben; szegény gyülekezetnek 15-24 K; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 80 K-t s oltári gyertyákat.

7. GYÖNK. Javíttatta a tanitólakást 685-30 K költséggel ; törlesztett 
2784-52 K adósságot ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 79 K-t. — 
Miszla. Tatarozta a tanitólakot 11 60 K költséggel; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek egy méter tűzifát.

- 8. GYÖRKÖNY. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 325-80 
koronát.

9. HIDAS. Egyházi épületeit tatarozta 464-52 K költséggel ; törlesztett 
250 K adósságot ; egyes szegény gyülekezetek részére 10 K-t; az egyház sa
ját czéljaira adakoztak egyesek 55 K-t s oltárgyertyákat. — Maráza. Épített 
haranglábat 800 K költséggel ; szerzett uj temetőt 360 K árban ; törlesztett 
274 K adósságot ; kölcsönvett 360 K-t.

10. IZMÉNY. Egyesek az egyház saját czéljaira adakoztak 187 K-t s 
oltári gyertyákat. — Győré. Az egyház saját czéljaira adtak egyesek 25 K-t s 
az oltárra egy 30 K értékű keresztet.

11. KALAZNÜ. Az egyház épületeit tatarozta 611-64 K összeg erejéig; 
törlesztett 600 K adósságot ; az egyhoz saját czéljaira adakoztak egyesek 
210 K-t.

12. KAPOSSZEKCSÖ. Tatarozta egyházi épületeit 131'69 K költséggel; 
eladott régi iskolapadokat 32-60 K árban; szegény egyházak részére 5 K-t; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 33 60 K-t.
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13. KÁCSFALU. Épített nyári konyhát s kerítést 700 K költséggel ; 
tatarozta egyházi épületeit 300 korona költséggel ; szerzett vaskaput s tűzhely- 
felszerelést 160 korona költséggel; segélyt kapott a lelkész Schaumburg-Lippe 
herczegtől 400 koronát, a tanító 90 koronát ; gyűjtött szegény egyházaknak 6 
koronát ; missióra 1 koronát ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
246 kor. 22 fillért s oltári, csillárgyertyákat s egy szószékteritőt. — Bolmány. 
Berendezett egy lelkészi irodát 200 korona költséggel ; tatarozta az iskola- 
épületet 260 korona költséggel ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
257 koronát s gyertyákat.

14. KESZŐHIDEGKUT. Szerzett tanszereket 200 korona értékben; tör
lesztett 200 korona adósságot ; gyűjtött szegény gyülekezetek felsegélyezésére 
s egyéb jótékonyczélokra 6 koronát ; az egyház saját czéljaira adakoztak egye
sek" 184 koronát. — Belecska. Épített nyári konyhát, kamrát s kutat 1800 
korona költséggel ; törlesztett 2000 korona adósságot ; segélyt kapott a 
Gusztáv A.-egylettől 292 kor. 50 fillért ; az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 180 koronát s gyertyákat.

15. KÉTY. Templomtetőt s tornyot javíttatott 1264 kor. 18 fillér költség
gel ; szerzett szent edényeket 278 kor. 75 fillér értékben ; eladott fát s füvet 
320 kor. 40 fillér árban ; gyűjtött szegény egyházaknak 4 koronát ; az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 195 koronát s gyertyákat. — Murga. Tata
rozta a tanitólakást 230 korona költséggel ; az egyház saját czéljaira adakoz
tak egyesek 260 koronát.

16. K1SMÁNYOK. Javíttatta a lelkészlak kerítését 165 korona költséggel; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 22 koronát. — Váralja. Tatarozta 
összes egyházi épületeit 2720 kor. 92 fillér költséggel ; vásárolt 10 drb. széket 
11 korona értékben; kölcsönvett 1400 koronát, eladott régi harangköteleket, 
fát s régi iskolapadokat 133 kor. 10 fillér árban; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 63 K-t, egy szószékteritőt s gyertyákat s egy bádogperselyt.

17. KISTORMÁS. Tatarozta egyházi épületeit 542 kor. 54 fillér összeg 
erejéig ; szerzett egy harmoniumot 308 korona értékben ; eladott temetőfüvet, 
rozsét, fatörmeléket 208 kor. 90 fillér árban ; az egyház saját czéljaira ada
koztak egyesek 199 kor. 41 fillért. — Hangospuszta. Épített templomot 
16620 kor. összeg erejéig; szerzett templomtelket s temetőt 700 kor. érték
ben; törlesztett 1430 korona adósságot; kölcsön vett 13000 koronát; az egy
ház saját czéljajra adakoztak egyesek 218 kor. 28 fillért, oltárdiszités s fel
szerelésre ezüst gyertyatartót, oltárteritőt, bibliát és többen csillárra 190 koronát.

18. KÖLESD. Épített uj lelkészlaköt 11000 korona összeg erejéig; tata
rozta a templomot 230 korona költséggel; törlesztett 4100 korona adósságot; 
kölcsönvett 9000 koronát ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek gyer
tyákat s az úrvacsorához bort.

19. KÜTCSE. Javíttatta az iskolaépület kerítését 112 kor. 30 fillér költ
séggel ; gyűjtött a rimakokovai egyháznak 28 koronát ; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 32 koronát. 4*



20. MAGYARBOLY. Készíttetett uj templomablakokat 1000 korona költ
séggel ; javított egyházi épületeket s a papiakban tűzhelyet 400 korona költ
séggel ; törlesztett 200 korona adósságot; gyűjtött jótékonyczélra 12 koronát; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 79 koronát és 172 drb. gyertyát. 
— Borjúd. Tatarozta templomát 258 korona 50 fillér költséggel ; eladott fát 
5 kor. 82 fillér árban ; gyűjtött gyámintézeti s missiói czélokra 22 kor. 54 fil
lért ; Rimakokovának 4 koronát ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
32 koronát s gyertyákat. — Ivándárda. Tatarozta egyházi épületeit 47 korona 
költséggel ; vásárolt uj kályhát 58 kor. 50 fillér értékben ; gyűjtött gyáminté
zetre s missióra 8 kor. 58 fillér ; az egyház saját czéljaira adták egyesek a 
szükséges gyertyákat.

21. MAJOS. Tatarozta egyházi épületeit 180 korona költséggel; gyűjtött 
kerületi árvaházra 5 kor., Szekszárdnak 10 kor., Kölesdnek 1 koronát; az egy
ház saját czéljaira adakoztak egyesek 89 koronát.

22. MEKÉNYES. Egyházi épületeit tatarozta 202 kor. 88 fillér költséggel ; 
eladott fát s gabonát 90 kor. 02 fillér árban ; gyűjtött szegény gyülekezetek 
részére 9 kor., gyermekligának 6 kor. 32 fill., missióra 3 koronát ; az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 198 koronát. — Nagyhajmás. Épületeit 
tatarozta s kertkeritést készíttetett 304 kor. 13 fillér összeg erejéig; szerzett 
harmoniumot 160 korona értékben ; eladott duczokat, deszkákat s faágakat 
63 kor. 90 fillér árban ; gyűjtött a missióra 1 kor. 52 fillért ; szegény gyüle
kezet részére 1 koronát ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 7 koronát.

23. MUCSFA. Templomát javíttatta 11566 kor. 01 fillér költséggel; vá
sárolt egy uj toronyórát 1160 korona értékben; kölcsön vett 8000 koronát; 
gyűjtött a missióra 8 koronát ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
353 kor. 95 fillért.

24. NAGYBÁBONY. Javíttatta a lelkész- és tanitólakot, a melléképülete
ket 519 kor. 37 fillér költséggel; törlesztett 400 korona adósságot; kölcsön
vett 1600 koronát ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 96 szál gyertyát.

25. NAGYSZOKOLY. Bővitette a magtárt 64 korona költséggel ; javít
tatta a lelkész- és tanitólaknál a kerítést, jászolt, toronyablakot 156 korona költ
séggel ; törlesztett 1000 korona adósságot; eladott gabonát, temetőben fákat, 
tűzi hasábfát 793 kor. 30 fillér értékben ; gyűjtött szegény egyházaknak 7 koro
nát; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 27 kor. 52 fillért. — Tamási. 
Javíttatta az imaházat és tanitólakást 2400 korona összeg erejéig; törlesztett 
1800 korona adósságot; kölcsönvett 2400 koronát; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 11 koronát.

26. PAKS. Tatarozta egyházi épületeit 417 kor. 44 fillér költséggel ; 
vásárolt három harangot 5487 kor. 50 fillér árban ; eladott két régi harangot 
885 kor. 60 fillér árban ; segélyt kaptak a tanítók a községtől 90 koronát ; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 2000 -koronát.

27. PÉCS. Javíttatta egyházi épületeit 339 kor. 90 fillér költséggel ; se
gélyt kapott az egyház a G. A.-egylettől 117 koronát; az egyház saját czéljaira
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adakoztak egyesek 389 kor. 50 fillért ; ezenkívül oltár- és szószékteritöket, 
oltári s. csillárgyertyákat s urvacsorai bort. — Pogány. Javíttatta egyházi 
épületeit 193 korona 86 fillér költséggel.

28. RÁCZKOZÁR. Javíttatta a kántortanitói konyhákat, pinczét, kerítése
ket 600 korona költséggel ; törlesztett 7000 korona adósságot ; kölcsönvett 
3101 koronát; gyűjtött szegény egyházaknak 4 koronát; az egyház saját 
czéijaira adakoztak egyesek 75 kor. 11 fillért ; bronzcsillárt és gyertyákat. 
Bikái Javíttatta a kántortanitói lakást, kutat, kerítéseket 415 kor. 90 fillér költ
séggel ; eladott régi faanyagokat 13 kor. 50 fillér árban; az egyház saját 
czéijaira adakoztak egyesek 14 koronát s gyertyákat. — Tófii. Az egyház sa
ját czéijaira adakoztak egyesek 20 kor. 20 fillért.

29. SÁRSZENTLÖRINCZ. Kölcsönvett 300 koronát; gyűjtött a Gyurátz- 
alapitványra 630 koronát ; az egyház saját czéijaira adakoztak egyesek (Gyurátz- 
alapitványra) 410 koronát. — Pálfa. Tatarozta épületeit 26 kor. 92 fillér költ
séggel ; eladott párbérből befolyt búzát 78 kor. 26 fillér értékben ; az egyház 
saját czéijaira adakoztak 11 kor. 61 fillért.

30. SÁRSZENTMIKLÓS. Tatarozta egyházi épületeit 121 kor. 65 fillér 
költséggel; gyűjtött szegény egyházaknak 13 koronát; az egyház saját czéijaira 
adakoztak egyesek 233 kor. 92 fillért s gyertyákat.

31. SOMOGYDÖRÖCSKE. Javíttatta épületeit 273 kor. 57 fillér költség
gel ; gyűjtött budapesti árvaházra 8 kor., sajtóalapra 10 kor., Köleseinek 2 
koronát, az egyház saját czéijaira adakoztak egyesek 200 koronát. — Bonnya. 
Épített iskolát 6056 kor. 36 fillér összeg erejéig ; tatarozta a tanitólak tetőze
tét 30 korona költséggel ; vásárolt iskola részére telket 30 koronáért ; törlesz
tett adósságot 200 koronát ; kölcsönvett 4000 koronát ; az egyház saját 
czéijaira adakozott egy valaki oltárteritőt és szószék foglalványt. — Gadács. 
Épített iskolát 7741 kor. 19 fillér költséggel; javította egyházi épületeit 151 
kor. 52 fillér költséggel; törlesztett 550 korona adósságot; kölcsön vett 3900 
koronát ; eladott épületfát s cserépzsindelyt 797 kor. 02 fillér árban ; az egy
ház saját czéijaira adakoztak egyesek 43 koronát s gyertyákat. — Somogyszil. 
Javíttatta a templomot 862 kor. 49 fillér költséggel ; segélyt kapott az iskola 
a politikai községtől 215 kor. 25 fillért, a gazdas. iskola a politikai község
től 100 koronát; az egyház saját czéijaira adakoztak egyesek 81 koronát; 
gyertyát s urvacsorai bort.

32. SZÁRAZD. Gyűjtött József szanatórium egyesületre 2 kor. 30 fillért ; 
Hangos pusztának 10 koronát; az egyház saját czéijaira adakoztak egyesek 
40 koronát.

33. SZEKSZÁRD. Vásárolt egy szekrényt s énekeskönyveket 94 kor. 
50 fillér értékben ; gyűjtött egyes szegény gyülekezeteknek, soproni tápintézet
nek s kőszegi leányiskolának 34 kor. 50 fillért ; az egyház saját czéijaira ada
koztak egyesek 710 koronát; ezenkívül oltártakarót, korporaiét s urvacsorai 
bort, oltárteritőt. — Jánosmajor. Az egyház czéijaira adakoztak egyesek 4 koro
nát. — Kistengelicz. Vásárolt egy térítőt 3 kor. 60 fillér árban.
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34. TAB. Épített paplakot s tanitólakot 24000 korona költséggel ; javí

totta a templomot s egyéb egyházi épületeket 800 korona költséggel ; kölcsön
vett 20000 koronát; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 815 korona 
50 fillért. — Torvaj. Épített templomtornyot 5454 kor. 43 fillér költséggel; 
törlesztett 584 kor. 86 fillér adósságot; kölcsönvett 6000 koronát; az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 8 koronát.

35. TOLNABIKÁCS. Gyűjtött Gyimótfalvának 40 kor. 13 fillért; az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek egy keresztelő medencze térítőt és 
211 koronát.

36. TOLNANÉMEDI. Tatarozta egyházi épületeit 550 korona összeg 
erejéig ; törlesztett 300 korona adósságot ; az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 90 koronát.

37. VARSÁD. Javíttatta egyházi épületeit 750 kor. 83 fillér összeg erejéig ; 
vásárolt ifjúsági könyveket 30 korona értékben; törlesztett 1880 kor. 35 fillér 
adósságot; eladott téglát, füvet s vegyes holmit 1362 kor. 40 fillér árban; az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek gyertyákat, bort s 77 kor. 36 fillért. 
— Udvari. Javíttatta egyházi épületeit 221 kor. 63 fillér összeg erejéig ; vásá
rolt tanszereket 261 kor. 77 fillér értékben; törlesztett 1500 korona adóssá
got; eladott fát s füvet 61 korona árban; az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 259 kor. 34 fillért s egyesek gyertyákat.

Vasi felső egyházmegye.

1. ALHÓ. A templomot belül renováltatta s a papiakon javításokat f 
eszközöltetett 1268 75 K költséggel. Az összegyházközség az allíói, őribükkösdi 
és vasfarkasfalvai uj iskolaépületekre 75 K-t adományozott. Kiil- és belmissiói* 
czélra adott 21'08 K-t. Az oltár díszítésére egyesek 84 K-t adtak. Néhai Auer 
György utódai a templomi csillárt, özv. Goger Terézia az egyik urvacsorai 
kelyhet megaranyoztatták. Seybold János az oltárkeritést újból festette. Egyes 
hívek 40 K értékű gyertyát ajándékoztak. Az anyagyülekezet az iskolaépületek 
javítására 121949 K-t fordított. Egy társaság ifj. könyvtárra adott 58 K-t. — 
Lipótfalva. Iskolaházát javította 569 95 K költséggel. Az Amerikába kivándorolt 
hívek toronyóra-alapra 34142 K-t gyűjtöttek. — Öribükkösd. Az iskolák javí
tására 355'68 K-t fordított. Iskolai harmoniumot szerzett 390 12 K önkéntes 
adománynyal. — Vasfarkasfalva. Iskoláit javította 949’20 K erejéig, 200 K 
adósságot törlesztett. Iskolai harmoniumot szerzett 470 K önkéntes adomány
nyal. — Vaskomjái. Iskoláját javította 174'24 K költséggel.

2. ALSÓLÖVÖ. Templomát javította 1000 94 K erejéig. Jótékonyczélokra 
adott 92 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 346 K-t.

3. BOROSTYÁNKŐ. Az iskola tetőzetét javította 108'60 K költséggel. 
Jótékonyczélokra adott 28 82 K-t. — Edçhàza. A tanító lakását 389 02 K erejéig 
javította. Jótékonyczélokra adott 2140 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoz
tak egyesek 42 98 K-t. — Háromsátor. 133 22 K-t adott ki az iskola javitá-
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sára, 2-20 K-t jótékonyczélra. — Mencsér. Az iskolaépület javítására 134-22 
K-t, jótékonyczélokra 12 K-t fordított. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 24 40 K-t. — Cíjvörösvágás. Jótékonyczélokra adott 10 K-t.

4. FELSÖLÖVÖ. Javításokra, tatarozásokra fordított 329 K-t. A buda
pesti árvaházra adott 12 K-t. Az egyház saját czéljaira egyesek adakozásából, 
gyűjtésekből, offertoriumokból befolyt összesen 774 K. Árvák gondozására 
368 K-t fordított. — Hamvasd. Az uj iskola építéséhez szükséges telket 3200 
K-ért megvette. — Határfö. Templomát csillárral díszítette, amelynek költsé
geire a hívek 96 K-t, az Amerikában tartózkodó hívek 74 K-t adtak. .

5. FELSŐŐR. Tanítói lakásnak egy házat vett 6600 K értékben s annak 
javítására 2650 K-t fordított.

6. KŐSZEG. A templomot, lelkészlakot és iskolaépületet javította 588677 
K erejéig, iskolai padokat vett 400 K értékben. Kül- és belmissiói s jótékony
czélokra adott 700-40 K-t. Templomépitési alapra adakoztak egyesek 33380 
K-t, iskolai könyvtárra a kőszegi takarékpénztár 100 K-t, templomvilágitásra 
egyesek 15 60 K-t és 15 csomag gyertyát adtak. Zlocha Jozefa 400 K-t, Steg- 
müllcr Mária 100 K-t hagyományozott az egyháznak. Esküvőjük alkalmával 
egyesek összesen 78 K-t adtak. Egy gyülekezeti tag oltárzsámolyt ajándéko
zott. — Németzsidány. Az iskolaépületet javította 19-68 K költséggel, bel- és 
külmissiói czélra adott 1470 K-t. — Felsölászló. Az iskolaépület javítására 
253-19 K-t fordított.

7. KUKMÉR. A templom és papiak javítására 204-85 K-t fordított. Egyes 
hívek az egyházi alapra, harang alapra, paplaképitési alapra és templomépitési 
alapra összesen 260 K-t ajánlottak fel. Gyülekezetbeli gyári munkásnők a 
csillár-alapot 65 20 K-val gyarapították. Oltári gyertyákat fölös mennyiség
ben ajánlottak fel. Az anyagyülekezet az iskolaépület javítására 344-99 K-t, 
tanszerek beszerzésére 200"96 K-t fordított és 418"36 K adósságot törlesztett.
— Fclsötijlak. Az iskolaépületet 38 24 K költséggel javította és 213'20 K 
értékben tanszereket szerzett be. — Hárspatak. 396-17 K-át adott ki az iskola- 
épület javítására és tanszerek beszerzésére 47-21 K-t. — Ujkörtvélyes. Iskola- 
épületét 118 46 K erejéig javította s 52-04 K-ért tanszereket vett. A torony- és 
harangfenntartási alapra adakoztak egyes hívek 28'10 K-t. — Újtelep. Iskola- 
épület javítására 82-19 K-t, tanszerek beszerzésére 41-12 K-t fordított.

8. NAGYSZENTMIHÁLY. Kül- és belmissiói czélokra 30'45 K-t adott, 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 29‘20 K-t. Néhai Klein József 
Városszalónakról az egyházközségnek 600 K-t hagyományozott. Az anyagyüle
kezet 19133 K erejéig tatarozta épületeit. — Sámfáivá. Az iskolai harmonium 
javítására 90 K-t fordított. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 10 K-t.
— Velege. Az iskolaépületet 86-48 K költséggel tatarozta, tanszereket 10 K 
értékben szerzett. Az egyház saját czéljaira egy házaspár 20 K-t adott.

9. NÉMETHIDEGKUT. A templomtetőt és a lelkészlak gazdasági épüle
teit javította 1133-50 K erejéig. Az «orgona-alapra gyűjtöttek: Kukmér 66'42 
K-t, Fclsöujlak 110 K-t, Ókörtvélyes-Királyfalva 93’ 18 K-t, Ujkörtvélyes-Ujtelep
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96 K-t, Radafalva 102-18 K-t, némethidegkuti hívek 354 K-t. Néhány buzgó 
nőegyleti tag aranykönyvet vett 20 K értékben.

10. ÓKÖRTVÉLYES. Kisebb javításokra fordított 188 22 K-t. — Király
falva. Kisebb javításokra 119 90 K-t adott ki. — Patafalva. Javításokra 36 K-t 
fordított, 2 harangot vásárolt 300 K értékben. — Radafalva. Javításokra 11 30 
K-t adott ki. — Rábafiizes. Kisebb javításokért 11'34 K-t adott ki. — Rába- 
keresztur. Javításokra fordított 13979 K-t, Schermann Ede tanító a dunántúli 
közművelődési egyesülettől 100 K jutalomdijat kapott.

11.. ÖR1SZIGET. 75C K adósságot törlesztett. Özv. Puthy Sámuclné az 
egyház czéljaira adott 20 K-t. — Vasjobbágyi. 300 K adósságot törlesztett.

12. PINKAFŐ. Az összegyházközség épületeit 294'56 K erejéig javította, 
209-31 K adósságot törlesztett. Kül- és belmissiói és jótékonysági czélokra 
825-35 K-t fordított. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 31686 K-t. 
Ásványi Balassa Lujza őrnagyné Budapestről oltár- és szószékteritőt ajándé
kozott. Többen oltár- és csillárgyertyákat ajánlottak fel. Az anyagyülekezet 
épületeit 211-86 K költséggel javította, 1000 K adósságot törlesztett. A felső
lövői tanitóképezdének 20 K-t adott. — Rödöny. 200 K adósságot törlesztett. 
— Ujrétfalu. Régi tantermét padoltatta és uj padokkal felszerelte, azonkívül 
kertkeritést csináltatott 83478 K költséggel, 629 K adósságot törlesztett. — 
Buglócz. 42 K értékű tanszert szerzett be, 687 K adósságot törlesztett. — 
Szépur. A haranglábat 108 K költséggel javította.

Az árvaház 1911. évi bevétele volt 5662-28 K. Ebből az összegből 
1980-22 K önkéntes adomány  ̂ melyhez Pinkafő egyházközség 74575 K-val 
járult (200 K alapítványt gyűjtött azon alkalomból s annak emlékére, hogy 
püspök ur a gyülekezetei s árvaházat látogatásával megtisztelte), 1234-47 K 
pedig az egyházmegyei gyülekezetek, egyes jóltevők, gyámintézetek és takarék- 
pénztárak segélyéből jött össze. 1911. év végén az árvaháznak 5686-96 K 
készpénz vagyona volt.

Miután az árvaszülők Musser János és neje szül. Ringhofer Karolina 
egészségi okokból 1911 junius 11-én ingyen vállalt s nagy fáradozással telje
sített tisztükről lemondtak s visszavonultak, az árvaház vezetését diakonisszák 
vették át. Az árvaházban el volt helyezve 15 árva 12 hónapon, egy árva 
10 hónapon, egy árva 9 hónapon, egy árva 7 és fél hónapon, 2 árva 6 hó
napon, egy árva 5 hónapon, 2 árva 2 hónapon át. Egy árvának teljes ellátása 
havonként 14'30 K-ba került. A pinkafői és vidéki hívek terményekkel, ingyen 
munkával, viselt ruhadarabokkal szolgáltak a nemes ügynek. A würtembergi 
G. A.-egylet 4 bibliát és 18 énekes könyvet ajándékozott az árvaháznak.

A diakonissza-egylet a vármegyei ovoda-alapból 400 K, gyülekezeti 
tagok s más jóltevőktől 181-70 K segélyt kapott. Az egylet vagyona 1911. év 
végén 9175-58 K.

A nőegylet szegények segélyezésére s jótékonysági czélokra 330"43 K-t 
fordított. Összes vagyona 1911. év végén 2032 81 K. Egy nevét rejtő jóltevő 
ez évben is 80 K-t adott szegények közti kiosztásra.
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13. ROHONCZ. A paplakot és iskolaépületet javította 579 62 K költség
gel, 1992-38 K adósságot törlesztett. Bel- és kíilmissiói czélokra 115-67 K-t 
adott. Egyes hívek az egyház czéljaira adtak 213-53 K-t. — Városhodász. Az 
iskolakert kerítésének és az iskola kútjának javítására 150 K-t fordított. Jóté- 
konyczélokra adott 91 "50 K-t.

14. SZENTGOTTHÁRD. Templomot épített 45000 K költséggel, a pap
lakot javította 160 K erejéig s énekeskönyveket szerzett 160 K árban. Kül- 
és belmissiói czélokra 65-86 K-t áldozott. Czipott Géza lelkész elhunyt fele
sége emlékére 200 K alapítványt tett. Luthár Pál 727 K alapítványt tett. 
Friedrich Ferencz gyáros keresztelökövet ajándékozott. Az épülő templom 
részére a gyülekezet körében 1391 "42 K, országos gyűjtésből 5966"77 K ön
kéntes adomány gyűlt be. — Alsórönök. A kutat és iskolapadozatot javította 
36 K erejéig s ugyancsak 36 K erejéig tanszereket szerzett be.

15. VÁGOD. A templomot renováítatta, a tornyot vörösrézbádoggal fe
detté, vilámháritót vett, ami összesen 5706"42 K-ba került. A lelkészlakban 
felállította a már tavaly szerzett takaréktüzhelyet 166-72 K költséggel. Kisebb 
javításokat eszközöltetett 90 66 K erejéig. Kül- és belmissiói czélokra 50 21 
K-t adott. Az anyagyülekezet az iskolaházat 24978 K költséggel javította, uj 
toronyórát vett 1200 K-ért. A toronyóra beszerzésére adott Fleck Adolf fel
ügyelő 100 K-t, a gyülekezetnek Amerikában levő tagjai 535’67 K-t, a gyüle
kezetnek itthon levő tagjai 582-16 K-t. Az egyház egyéb czéljaira adakoztak 
egyesek 18 50 K-t. — Gyöngyösfö. Az iskolaudvaron kutat ásatott 471 "50 K 
költséggel, a tanítói lakáson javításokat eszközöltetett s kertkeritést csináltatott 
171-75 K erejéig. Tanszereket vásárolt 92 20 K-ért.

16. VÁROSSZALÓNAK. Épületeinek javítására 218 65 K-t fordított, házat 
, vásárolt 2720 □  kerttel 11000 K értékben. Kül- és belmissiói czélokra adott

107-20 K-t. A „Kirchenfond“ gyarapítására egyesek 118 K-t adományoztak. 
A nőegylet tőkéjét 139 30 K-val gyarapította, Graiziger Emma Felsőlövőről a 
nöegylet czéljaira adott 10 K-t. Dr. Gelesky Demeter görög kath. földbirtokos 
300 K, Heinrich izr. család 100 K-t adott az egyháznak. Kaufmann Fánny 
rátibori (németorsz.) lakos a sekrestye ablakait értékes függönyökkel látta el. 
Bommer János Chikágóban az orgona-alapra 210-78 K-t, Schranz Lajos 
New-Yorkban ugyanazon czélra 85 78 K-t gyűjtött. Kund Gusztáv az orgona
alapra 10 K-t adott. Az iskolai könyvtár 22-14 K-val gyarapodott. — Druinoly. 
Javításokra 30-91 K-t fordított. Jótékonyczélokra adott 49 80 K-t. — Gábor
jaivá. Rétet vásárolt 540 K értékben. Jótékonyczélokra adott 67-50 K-t. — 
Grodnó. Jótékonyczélokra adott 39-50 K-t. — Szalónakajtelek. Kertkeritésre 
102 K-t fordított. Jótékonyczélokra adott 65-30 K-t.

17. VASDOBRA. A templom és iskola tatarozására 333 02 K-t, iskolai 
könyvtárra 51'82 K-t fordított. Jótékonyczélokra 214 93 K-t gyűjtött. Az egyház 
saját czéljaira adtak egyesek 55-60 K-t és 146 drb. gyertyát. — Liba. Az 
iskolát 8774 K költséggel tatarozta.
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Az esperesi hivatalnál részben bejelentett, részben beérkezett és általa 

illetékes helyre eljuttatott missiói adományok jegyzéke :
A) A bázeli missió-társulat javára: 1. Vasdobra 30 kor. 2. Alhó 10 50 

kor. 3. Fclsőlövö 80 kor. 4. Kunkmér 10 kor. — Összesen 130 50 korona.
B) A brémai (északnémetországi) missió-társulat javára: 1. Felsőlövö 

30 korona.
C) A lipcsei missiói-társulat javára: 1. Rohoncz 1446 kor. 2. Vasdobra 

22 91 kor. 3. Ókörtvélyes 3535 kor. 4. Örisziget 1 62 kor. 5. Némethidegkut 
3 05 kor. 6. Felsőlövö 59'44 kor. 7. Kukmér 7 kor. 8. Pinkafő 529 44 kor. 
— Összesen 672'97 kor. Végösszeg 833'47 kor. — Az itt említetteken kivid 
több egyház közvetlenül küldte be missiói adományait.

Vasi közép egyházmegye.

1. ALSÓMARÁCZ. Két villámhárítót és csatornát készíttetett 430 korona 
költséggel, iskolai padokat készíttetett 120 kor. költséggel, egyes hívek ado
mánya 457 kor. A délvasuti takarékpénztár 30 kor., a muraszombati mező- 
gazdasági bank 50 kor.-t adott. Perenczek Ádámné végrendeletileg 40 kor.-t 
hagyományozott.

2. BATTYÁND. Épületein, templomán nagy javításokat eszközölt 7770 
kor. költséggel, adósságából 10.351 kor.-t törtlesztett. Az egyház czéljaira ada
koztak az Amerikában levő hívek 190 kor.-t és akik itthon vannak, 460 kor-.t, 
Rátkó Tivadar 40 koronát.

3. BODÓFIEOY. Tartozásokra 1218 kor.-t fordított, iskolai fölszerelésre, 
iskolai könyvtárra 403 kor.-t. Az egyház czéljaira a hivek adakoztak 671 kor.-t, 
Sómén Lajos dr. ügyvéd és neje Somogyi Mária 50 kor.-t. — Felsöcsalogány. 
Épületein javított 274 korona költséggel. Ifjúsági könyveket vett 80 korona 
költséggel. — Siiriiház. Gazdasági épületet csináltatott 1876 kor. költséggel. 
Taneszközöket, könyvtárt szerzett 126 kor. költséggel. A sürüházi hitelszövet
kezettől kapott 30 koronát.

4. DOMONKOSFA. Templomát eternittel fedette, többi épületeit javít
tatta 3072 kor. költséggel. A hivek 110 kor.-t adakoztak a templomra.

5. KÖRMEND. Épületeit javíttatta, a villamos világítást bevezettette a 
papiakba 2168 kor. költséggel. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 854 
kor.-t. — Hegyhálliodász. Gazdasági épületeit újra építtette 1395 kor. kölcsön
összeggel. — Szarvaskend.-Épületeit tatarozta 93 kor. költséggel. Adósságából 
200 kor.-t törlesztett. — Vasnádasd. Épületeit tatarozta 109 kor. költséggel.

6. MESZLEN. Iskolai épületét javította 111 kor. költséggel, a lelkész
lakon 217 kor. költséggel javítást eszközölt. — Acsád. Épületei fenntartására 
345 koronát fordított.

7. MURASZOMBAT. 7131 K-t fordított adósságtörlesztésre. Segélyt kapott 
egyesektől 1409 kor.-t A nőegylet 702 kor.-t gyűjtött és az orgonavétel bői 
származott adóssága törlesztésére fordította. Bankó Győző újtölgyesi lakos
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150 kor.-t, a muraszombati takarékpénztár 100 kor.-t, a délvasmegyei takarék- 
pénztár 60 kor.-t, a muraszombati mcződazdasági bank 50 kor.-t adományo
zott a templomra. Ezen felül a muraszombati takarékpénztár a nőegyletre 
20 kor.-t, a muraszombati mezőgazdasági bank az iskolára 20 kor:-t adott. 
A vendvidéki magyarosító s közművelődési egylet 25 drb. „Lelki vezér“ c. 
imakönyvet osztott ki.

8. NEMESCSOÓ. Épületeit javította 109 kor. költséggel. — ' Köszeg- 
doroszló-Czák. Épületeinek javítására 51 kor.-t fordított.

9. NEMESKOLTA. Épületei javítására 406 kor.-t fordított. — Rábaszent- 
tamás-Püspöki-Molnári. Épületei javítására 121 kor.-t fordított.

10. ÖR1HODOS. Épületein javított 1562 kor. költséggel. Az egyház 
czéljaira adakoztak egyesek 174 K-t. — Sál. Épületem javított 69 K költséggel.

11. ŐRIMAGYARÓSD. Épületein 184 kor. költséggel javításokat eszkö
zölt. Iskolai felszerelésekre 50 kor.-t fordított. Adósságát 78 korával apasztotta.

12. PÉTERHEGY. Épületeinek tatarozására 690 kor.-t fordított. Egyes 
hívek templomi czélokra adakoztak 1370 koronát. Az aranykönyvbe adakoztak 
Amerikából: Csiszár Ádámné, Zsilavecz Teréz,. Gombócz Ferenc, gyanafei 
Péterhegyről Luczu István, Lakházáról Iiskó Dániel, Kerkaszabadhegyröl Luczu 
Ferencz, Smódics János nejének emlékére, kerkaszabadhegyi Bohár Tamás 
nejének emlékére, Amerikából Sabjamics Erzsi hajadon, Lakházáról Pondelek 
István nejének emlékére 50—50 koronát.

13. RÉPCZELAK és CSÁNIG. Épületeit javíttatta 266 kor. költséggel, 
özv. Szabó Jánosné az egyesült gyülekezetnek örök tőkéül 400 koronát adottt. 
— Répczelak. Épületeinek javítására 200 kor.-t fordított. Takács Márton és 
neje Szedenics Jolán, Takács Gizella és férje Grátz Béla 100 kor. alapítványt 
tettek Takács Sámuelné és neje Pfeiffer Jozefa nevére, jutalomdijul a leg
jobb viseletű szegény tanuló részére. — Csátiig. A tanitólakáson javított 214 
kor. költséggel, tanszerekre 52 kor.-t fordított. A Sopron-Beledi takarékpénztár
tól 10 koronát kapott.

14. SÁRVÁR. Épületein 1325 kor. költséggel javításokat eszközölt. 1563 
kor.-t adóssága törlesztésére, 37 kor.-t iskolai könyvtárra fordított. Dr. Rácz 
István 500 korona alapítványt tett, Ajkay Gyula.és neje Osstffy Róza a tem
plom kibővítési alapra 1000 koronát adtak. — Rábcibogyoszló. Épületeit javí
totta 120 kor. költséggel, 16 koronáért taneszközöket szerzett.

15. SZOMBATHELY. Épületeit javította 759 kor. költséggel. A nőegylet 
két év leforgása alatt gyűjtött és tőkésített a létesítendő diakonissza intézmény 
czéljaira alapítványul 1058 kor.-t, tőkéül 2449 kor.-t, saját czéljaira 1697 kor.-t.

16. TÓTKERESZTUR. Torony-órát szerzett, épületeit, orgonáját javit-
tata 3043 kor. költséggel. Egyesek adományoztak torony-órára 1688 koronát. 
Orgonajavitásra 323 koronát, külön czél meghatározása nélkül az egyház czél
jaira 1372 koronát. .

17. URA1UJFALU. Épületeit javíttatta 380 korona költséggel. A nöegylet 
az oltárt, szószéket, orgonát, oltártkeritést, keresztelőkövet 320 korona költ-



séggcl újra festette. Nagy Pálné nőegyleti elnök az oltár elé szőnyeget vett, 
az oltár térdeplőit bársonynyal bevonatta, a templomot 38 drb. gyertyatartó
val látta el 194 korona értékben. Pap Zsófia Ábrahám Sándorné (Felsöság) 
200 koronát hagyott a gyülekezetnek öröktőkéül. Iskoláját javíttatta 974 korona 
költséggel. Özv. Saródy Istvánné iskolai fölszerelésekre 300 korona alapítványt 
tett. Okolicsnói Okolicsányi Dénes (róm. katli.) vizsgakor 25 korona értékű 
könyveket osztott ki. — Ivánegerszeg 4192 korona költséggel javíttatta a tan
termet és a tanítói lakást újraalakította. E czélra az egyházközség hívei 844 
koronát adtak össze. Kiss Béla (Budapest) 300 koronát, gr. Arx Nándorné 
(Budapest) 200 koronát, mélt. Márkusovszky Lajosné Kiss Zsófia pedig 
harmoniumra 250 koronát, Szinte Kiss Gyula 34 koronát, Jány Ferencz (Sopron) 
10 koronát, végül Bokor János (Ivánegerszeg) harang-alapra 50 koronát aján
dékozott. — Tercstyénfa—Jakfa 315 korona adósságot törlesztett. — Zsédeny 
oltárképre a nöegylet 30 koronát, Jós Rozália 20 koronát, Jós Pálné, Jós Istvánné
5—5 koronát adott. Oltári edényre s oltárteritőre Jós István és neje Jós Juliánná 
47 koronát adtak, iskolásgyermekek karácsonyfájára 16 koronát.

Veszprémi egyházmegye.

1. AJKA. Káplánszobát, ólat és pajtát javított 212-42 K költséggel. Egy 
üres jégveremtelket vásárolt 401 K értékben. Jótékonyczélra gyűjtött 5 K-t. — 
Csókát. A tanitólaknál uj ablakokat és takaréktüzhelyt állított, pajta tetőzetét 
javíttatta, az iskola külső falát czementtel betisztogattatta 83013 K költséggel. 
Az egyház saját czéljaira Balassa Imre és Cseh Lidia 10 K-t küldött Ameriká
ból. — Pusztamiske. Melléképületeit 101 96 K költséggel hiegjavittatta. Adós
ságtörlesztésre 1883-28 K-t fordított. Az egyház saját czéljaira adakoztak töb
ben 41 K-t.

2. BAKONYCSERNYE. Épített három tantermet és mellékhelyiségeket 
7508-49 K költséggel. Adósságtörlesztésre 677‘24 K-t fordított. Eladott alsó
iskolát, gabonát, fát 4798-20 K-ért. Az egyház saját czéljaira adakoztak töb
ben 38'59 K-t.

3. BAKONYSZENTLÁSZLO. Tanitólakot javíttatta 192-82 K költséggel. 
Adósságtörlesztésre 200 K-t fordított. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
többen 136'56 K-t.

4. BAKONYTAMÁSI. A lelkészlak, iskolák és tanitólak cseréptetőzetét 
javíttatta 106-18 K költséggel. Az egyház saját czéljaira adakoztak: Horváth 
Sándor és neje Vági Piroska 2000 K-nás alapítványt tettek a templom és az 
egyházközségi épületek tatarozására, mely összegből 1000 K befizettetett, 1000 
K pedig később fizetendő be. Németh Sándor emlékére tett 200 K-nás alapít
ványt. Egyesek 55 K-t ajándékoztak.

5. DABRONY. Templomot, orgonát és iskolát javított 569 K költség
gel. Oltárteritőt és könyvtárt vásárolt 320" 14 K-ért. Adósságtörlesztésre 2000 
koronát fordított. Gőgös János asztalos és neje egy csillárt és hozzá
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gyertyákat adományoztak. — Nemesszalók. Adósságtörlesztésre fordított 597 
koronát.

6. GECSE. Épületeit javíttatta 326 85 K költséggel. Az egyház saját 
ezéljaira adakoztak többen 279 50 K-t.

7. HÁNTA. Az egyház jótékonyczélra gyűjtött 5'21 K-t. Az egyház saját 
ezéljaira adakoztak többen iskolának, gesztesi járási takarékpénztár 40 K, kis
béri takarékpénztár 30 K. Templomalapra többen 100 K-t.

8. HO'MOKBÖDÖGE. Egyházi épületeit javíttatta 9068 K költséggel. Az 
egyház saját ezéljaira adakoztak egyesek összesen 44 K-t. — Tapolczafö. Az 
egyházközség vásárolt egy templomi harmoniumot 470 K költséggel. Adóssága 
törlesztésére fordított 450 K-nát. Az egyház saját ezéljaira adakoztak egyesek 
oltárteritőre 31‘30 K-t. — Nagygyimót. Az egyház adóssága törlesztésére for
dított 3000 K-nát. Az egyház saját ezéljaira adakoztak többen összesen 132 K.

9. KERTA. Az egyház javíttatta a lelkészlaknál a kőfalat, kerítést és az 
istállót, benne a jászlakat 484 87 K költséggel. A tanitólaknál ólakat és kerí
téseket 39-62 K költséggel. Adósságtörlesztésre fordított 600 K-t. Eladott az 
egyház temetői szénát, sarjut, maradék búzát, rozsot és hulladékdeszkát ösz- 
szesen 212-34 K-ért. Jótékonyczélra gyűjtött 16 8 K-t. Saját ezéljaira adakoz
tak 70-62 K-t, iskolai tanszerekre többen 57-60 K-t. — Karakószörcsök. Az 
egyházközség javíttatta az iskolát és tanitólakot 26-86 K költséggel. Eladta a 
temetői akáczot és maradékgabonát 103-26 K-ért. Jótékonyczélra gyűjtött 2 38 
K-t. Az egyház saját ezéljaira adakoztak többen 45 K-t. — Kiskamotid. Az 
egyházközség javíttatta a kerítéseket 38-10 K költséggel. Eladott 921 kg. rozsot
170-38 K-ért. Jótékonyczélra gyűjtött 1 80 K-t. — Kispirit. Az egyház eladott 
207 kg. rozsot 34'65 K-ért. Jótékonyczélra gyűjtött l -70 K-t.

10. LAJOSKOMÁROM. A lelkészlak tetejét javíttatta 3200 K költséggel. 
Az ifjúsági és tanítói könyvtárt beszerezte 35 K-ért. Az egyházközség eladta 
a papiak régi tetejét 90 70 K-ért. Jótékonyczélra gyűjtött 7'92 K-t. Az egyház 
saját ezéljaira adakoztak többen 138 koronát.

11. MAGYARSZOMBATHELY. Az egyházközség a templomot és tornyot 
kívülről bemeszeltette és a templomot drótkerítéssel látta el 920 K költség
gel. — Ászár. Az egyházközség javíttatta a templomot, iskolát és tanítói lakást 
90"62 K költséggel. Beszerezte a köteles iskolai felszerelést 45 86 K-ért. Adós
ságtörlesztésre fordított 50 K-nát. — Bakotiybánk. Az egyház saját ezéljaira 
adományozott Horváth Pál gondnok 10 koronát.

12. NAGYALÁSONY. Az egyházközség vásárolt a tanítói lakhoz takarék-
tűzhelyet 122 K-ért. Eladta az egyház a káposztás keftet (270 D-ül) 540 K-ért. 
Jótékonyczélra gyűjtött 21 K-t. — Vid. Istállót és faszint épített 1000 K költ
séggel. , '

13. MARCZALGERGELYI. Saját ezéljaira oltári gyertyát és csillárgyer
tyát ajándékozott számos egyháztag. — Kiilsövat. Az egyházközség faágat és 
gabonát adott el 47 34 K-ért. — Mihályházci. Az egyházközség a templomot
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és tanítói lakot javíttatta 175*70 K költséggel. — Szergény. Az egyházközség 
épített a tanítónőnek egy kannát 260 K költséggel.

14. ÖSKÜ. Javíttatta az összes egyházi épületeit 225-64 K költséggel. 
Jótékonyczélra gyűjtött 62-90 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoztak többen 
18 koronát.

15. PÁPA. A gyülekezet javíttatta bérházát 1139 57 K költséggel. Szer
zett 4% -os magyar koronajáradék kötvényeket 4209 K, Pápai takarékpénztári 
uj részvény I. részletétre 2750 K, tanszereket 7758 K, összesen 703658 K 
értékben. Adósságot törlesztett 2000 K-nát. Kölcsönvett 3950 koronát. Jótékor.y- 
czélra gyűjtött 120 K-nát. Az egyház saját czéljaira adakoztak: Az iskolás
gyermekek jutalmazására egyesek 36 K. Évkönyvre egyesek 22 K, Kiss Lajos 
neje szül. Szenthe Zsuzsánna emlékére 200 K, özv. Matus Györgyné férje 
emlékére 100 K, Gyurátz Ferencz Matus Karolina-alap gyarapítására 250 K 
alapítványt tettek. Egyházi és iskolai czélra adományoztak : A Pápai takarék- 
pénztár 100 K, Pápa városi és vidéki takarékpénztár 50 K, Takács N. harang
alapra 1 K, Csejtei Gáborné és Németh Mihály árva-alapra 1 — 1 K, Grossmann 
Jánosné diakonissza-alapra 8 K, Gyurátz Ferencz nőegyletre 40"20 K, egye
sek nőegyletre 196-40 K, egyesek leányegyletre 57 50 K. Gyertyát ajándékoz
tak többen. — Mezőlak-Békás. Javíttatta iskoláját és tanitólakását 438 58 K 
költséggel. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 679 K. — Pápaacsa'd. 
Javíttatta az iskoláját 58-88 K költséggel. Jótékonyczélra gyűjtött 2 K-t. — 
Takácsi. Iskolát, tanitólakot, templomot javított 427 74 K költséggel. Az egy
ház saját czéljaira adakoztak egyesek 10 koronát.

16. SIKÁTOR. Egyházi épületeit javíttatta 1900 K költséggel. Ingatlant 
vásárolt 2000 K értékben. Az egyház saját czéljaira adakoztak Szupper Ernő 
felügyelő 50 K, többen összesen 104 K-t. A nőegylet részére befolyt adomány 
73-80 K. — Veszprémvarsány Templomát javíttatta 768-41 K költséggel. 
Iskolai térképeket szerzett 57-64 K-ért. Adóssága törlesztésére fordított 800 
K-t. Eladta a maradékgabonát 200-46 K-ért. Jótékonyczélokra gyűjtött 2 K-t. 
Az egyház saját czéljaira adakoztak többen összesen 99"30 K-t. A nőegylet 
gyűjtött 215 koronát.

17. SOMLÓSZŐLLÖS. Templomának külsejét és a többi egyházi épü
leteit javíttatta 1176 2 K költséggel. Szerzett toronyórát 1122-50 K értékben. 
Adóssága törlesztésére fordított 100 K-t. Kölcsönvett 600 K-t. A maradék 
sorgabonát eladta és elárverezte az állásfákat, ezekért befolyt összesen 296-34 
K. Az egyház saját czéljaira adakoztak : Toronyórára befolyt 247-60 K, az Ur 
oltárára befolyt 81-50 K, Barcza Béláné (Devecser) a gyűl. nőegyletnek 12 
koronát adományozott. — Sorn/óvecse. Gyülekezeti épületeket és orgonát javíttatott 
170 K költséggel. Jótékonyczélra gyűjtött 3 K-t. Az egyház saját czéljaira 
Berecz Erzsébet (Budapest) csillárgyertyákat ajándékozott.

18. SUR. A gyülekezeti épületeit javíttatta 100-40 K költséggel. Szerzett 
harm'oniumot, uj tanszereket, az iskolába uj kályhát és bélyegzőket 309-80 
K értékben. Eladta a temetőből kiirtott akáczfákat 73 42 K-ért. Jótékonyczélra
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gyűjtött 23-10 K. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek: az orgona
alap növelésére összesen 60 K. Az orgonaalap növelésére két mulatságot tar
tott a nöegylet a gyiil. dalárda közreműködésével, ennek tiszta jövedelme 
153-76 K. Jakab lvánné született felsőeőri Patthy Katalin egy hímzett bársony 
oltárteritöt és szószéktakarót adományozott.

19. TÉS. Javíttatta a templomot, lelkészlakot, iskolát és tanitólakot 
369-16 K költséggel. Szerzett iskolai felszereléseket 68"98 K értékben. 283'18 
K-ért eladta a gabonamaradékot. Jótékonyczélra gyűjtött 25-30 K-t. Saját 
czéljaira gyűjtött a gyülekezet : Gróf Witzleben Henrik 400 K, Véssey József 
10 K. Egyesek adománya 8‘93 K. Pénzbeli adományok összege 418 93 K. A 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ingyen tanszereket ajándékozott 
mintegy 100 K értékben. Egyesek oltárgyertyákat adományoztak.

20. VANYOLA. Az egyházközség adóssága törlesztésre fordított 500 K- 
nát. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 65 K-t. Pénzbeli 
adomány összesen 65 K. Nőegyletre adakoztak 30 fillért. — Csőt. Az egyház- 
község iskolát épített 3802-23 K költséggel. Kölcsönvett 2500 K-nát. Az egy
ház saját czéljaira adakoztak egyesek 22 K-t. Orgonára Körmendi Gábor 
gyűjtése (Amerika) 110 K, Agg János 25 K, Varga János gyűjtése (Amerika) 
50 K, Kulcsár József és Vörös Eszter gyűjtése (Amerika) 105 K, Bella József 
10 K, Agg Istvánné 10 K, Vajda Lajos gyűjtése (Amerika) 104.60 K, Rück 
Mihály 1 K. — Összesesen 437 korona 60 fillér.

21. VÁRPALOTA. Javíttatta az összes épületeit 237-51 K költséggel. 
Jótékonyczélra gyűjtött 3738 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoztak: Pfeiffer 
Izidorné házi szegények részére 100 K. Várpalotai takarékpénztárak adománya 
iskolára 73 01 K. Többen orgona-alapra adakoztak összesen 44 K-nát. Özv. 
Hrabovszky Károlyné oltárra, toronykeresztre, szegények részére, gyertyákra 
összesen 60 K-t. Soós Gyula szegények részére 10 K-t adományozott, egye
sek 10-40 K-t. Összes adomány 297-41 K. — Fehérvárcsurgó. Az egyházköz
ség adósságtörlesztésre fordított 150 K-nát. Az egyház saját czéljaira adakoz
tak egyesek összesen 17 K. Többen gyertyákat ajándékoztak.

22. VESZPRÉM. Javíttatta a házakat, templomtetőt, iskolát 428-58 K 
költséggel. Adósságtörlesztésre fordított 89Q-88 K-t. Jótékonyczélra gyűjtött 
146 K-nát. Az egyház saját czéljaira adakoztak Liptay Sándor toronyórára 
30 K-nát. Egyesek összesen 32 K-nát. Összes adakozás 62 korona.

23. ZALAGALSA. Épített lelkészlakot (a közös egyházzal) 4977-06 K. 
(Az egész építési összeg 15082 K, 33%-aL) Javította a tanitólaknál a kerítést 
98 K költséggel. Vásárolt 246 D-öl telket, a tanító használatához szükségelt 
kerthez 800 K-ért. Kölcsönvett 3300 K-nát (A közös egyház 10.000 K-mányi 
kölcsönének 33% _a-) Jótékonyczélra gyűjtött 2 K-t. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak 20 K-nát. Egyesek gyertyákat ajándékoztak. — Nenieshany. Épített 
iskolát és lelkészlakot 4569-16 K értékben. Javíttatta a tanítói lakot 196-49 K 
erejéig. Adósságtörlesztésre fordított 200 K-nát. Kölcsönvett 3000 K-nát. Az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek: Ev. nőegylet az iskolára 100 K. Iskola-
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építésre a csabrendeki takarékpénztár 100 K. A sümegi takarékpénztár 30 K. 
Egyesek 32 K-t. Egyesek a csillárba gyertyát ajándékoztak. A nőegylet vagyona 
903 korona. — Rigács. Épített a galsai anyagyiilekezetben lelkészlakot 
1021-14 K összeg erejéig. Jótékonyczélra gyűjtött 10060 K-t. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak: Péter Imre alapítványának gyarapítására 20 K, 
Németh Kálmán tanító a tanitólak javításához 30 K, özv. Kovácsics Gyuláné 
és leánya Németh Kálmán né úrnők egy díszes selyem oltárteritőt, szószék- 
térítőt és kehely takarót ajándékoztak (100 K értékben), özv. Szalay Gézáné 
egy selyemkendőt ajándékozott a gyónáshoz 3 K értékben.

Zalai egyházmegye.

1. ALSÓDÖRGICSE. Templom javításra 154-84 kor.-t fordított. Egyesek 
jótékonyczélokra 36 koronát adtak. Kovács Sándor tanító által rendezett 
műkedvelői előadás 132 kor. tiszta jövedelme a felsődörgicsei egyháznak 
adatott építési költségek fedezésére. — Felsödörgicse. A nőegylet 2 szegény 
iskolásfiut téli ruhával látott el. A tanítónak uj gazdasági épületet emelt 1800 
kor. költséggel. Jótékony czélra 4-23 kor.-t áldozott. — Kisdörgicse. Javítá
sokra 10P40 kor.-t költött. Nőegylet s egyesek egyházi czélokra 1610 kor.-t 
fordítottak. — Akaii. Jótékony czélokra 6 koronát adott. — Vászoly. Jótékony
czélra P60 kor.-t áldozott. Németh Istvánná szül. Sándor Karol in veszprémi 
lakos végrendeletileg az egyháznak 200 koronát hagyományozott.

2. KAPOLCS. Egyházi épületeit javíttatta 577-01 kor. költséggel. Jóté
konyczélokra adott 36 66 kor.-t. A nőegylet szegényeket 10 koronával segé
lyezett. Egyesek templomi s más egyházi czélokra adakoztak 46 koronát. 
Rónay Pál halápi nagybirtokos az evang. szegények között 50 kor.-t, Krausz 
Béláné izr. 10 koronát osztatott ki. Harangbeszerzési czélra egyesek összesen 
377 koronát ajándékoztak. — Taliándörögd. Javításokat végzett 104-73 kor. 
költséggel. Gabonát adott el 121-51 koronáért. Jótékonyczélokra egyesek adtak 
7 koronát. — Eöcs. Temploma tetejét javíttatta 350 koronáért. Az egyház és 
egyesek jótékonyczélokra 8 kor.-t adtak. — Nemesvigánt. Szőlője beültetésére 
104 kor.-t fordított. Gabonát adott el 90 koronáért. Jótékonyczélokra 9 kor.-t 
fordított.

3. KŐVÁGÓÖRS. Javításokat végeztetett 471'60 kor. költséggel. Borért, 
pálinkáért 1705-90 kor.-t kapott. Az egyház jótékonyczélokra 36-51 kor.-t 
áldozott. Egyesek egyházi czélokra 26 kor.-t adtak; mások 150 kor. értékű 
közmunkát végeztek. — Szepezd. Javításokra 11884 kor.-t fordított. Az egy
ház jótékonyczélra 2 kor.-t adott. — Keszthely. Bérházát javíttatta 307’24 
koronáért. Házat vett ismét 12000 koronáért. Adósságot törlesztett 2230 kor.-t. 
Segélyt kapott egyesektől, gyámintézettől, Gusztáv Adolf-egylettől 1172-79 
kor.-t. Berzsenyi Gyula felügyelő, Oppel Károly gondnok az egyház czéljára 
100—100 kor.-t ajándékozott. Lelkész magánkörben egyházi czélra 11 kor.-t 
gyűjtött.
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4. MENCSHELY. Templom körüli vasrács-keritésre költött 500 kor.-t. 
Javításokat végzett 391 *71 koronán. Jótékonyczélokra adott 2647 kor.-t. A 
nőegylet s egyesek templomi czélra 51 kor.-t áldoztak.

5. NAGYVÁZSONY. Javításokra 10084 kor.-t költött. Adósságot 333 
kor.-t törlesztett. Jótékonyczélokra 82-24 kor.-t fordított. Helybeli és vidéki 
egyesek egyházi czélra 75 kor.-t áldoztak. — Nemesleányfalu. Rombadőlt 
tanitólaka és iskolája helyett újat épitett 11299 kor. költséggel. Kölcsönvett 
7000 kor.-t. Adósságot törlesztett 94-58 kor.-t. Tanitólak- s iskolaépítésre 
548-26 kor. segélyt nyert gyüjtőivein. Jótékonyczélra adott 13-34 koronát. 
Iskola-épitésre gyüjtőiven kívül helybeliek és mások adakoztak 177-80 kor.-t. 
A tanító különböző czimeken az építéskor ajándékképen 24674 kor.-t fizetett 
ki az egyház helyett.

6. SZENTANTALFA. Javításokat eszközölt 900 kor. költséggel. Adóssá
got 600 kor.-t törlesztett. Borért 5692 96 kor.-t kapott. Az egyház jótékony
czélokra 37-19 kor.-t fordított. — Zánka. Jótékonyczélokra 10-12 kor.-t 
áldozott. Egyesek ugyancsak jótékonyczélra 2-90 kor.-t adtak.

6 5 .  Az egyházi tisztviselők körében történt változásokról az esperesi 
jelentések a következőkben számolnak be :

Győri egyházmegye: Lébenyben gyülekezeti felügyelőül megválasztatott 
Fisher Elemér. Berta Dávid lébenyi lelkész nyugalomba vonulván, helyébe 
megválasztatott Németh Károly Béla new-brunswicki lelkész. Lovászpatonán 
Varjú Zoltán tanító helyére megválasztatott Kiss Kálmán. Tétről Feiler Ernő 
s. lelkész Paksra helyeztetvén, helyét Szabó Ferencz foglalta el. Az egyház- 
megyei tiszti ügyészi állást ideiglenesen dr. Barcza Dezső győri ügyvéd töl
tötte be.

Kemenesaljái egyházmegye: Segédlelkészül alkalmaztatott Nemesdömöl- 
kön Nagy István, Kemenesmagasiban Böjtös László ; tanítókul Kemenes- 
hőgyészbe megválasztatott Erdélyi Zoltán, Gérczére Farkas János, Vásáros- 
miskére Sünieghy István, Jánosházára Szakáll János, Vönöczkre Dömötöri 
Vincze. Nemesdömölkön gyülekezeti felügyelőül Remete Dénes lemondása 
folytán megválasztatott Berzsenyi Dezső kiérdemelt egyházker. főjegyző és 
egyházmegyei felügyelő.

Somogyi egyházmegye: A gyékényesi gyülekezet lelkésze, Pongrácz 
Antal nyugalomba ment ( f  1912 április 19-én), helyére adminisztrátornak 
kineveztetek Molnár Gyula segédlelkész. A lelkészi állásra megválasztatott 
Szalay Mihály bokodi lelkész. Bors György légrádi lelkész nyugalomba ment, 
helyébe rendes lelkészül megválasztatott Horváth Olivér komáromi káplán. 
Kapitanovopoljéba tanítónak megválasztatott Ploss Gusztáv.

Soproni alsó egyházmegye : Nagy Gyula s. lelkész Bükön nyert alkal
mazást; Farádon tanítónak megválasztatott Nagy Dénes, Nagygeresden Nagy 
Kálmán, Nemesládonyban Szalay Pál. Gyúró leánygyülekezetté alakulván,
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tanítójává Németh Istvánt választotta meg. Vadosfára s. Ielkészi minőségben 
kiküldetést nyert Kiss József.

Soproni felső egyházmegye : Ruszton Kraft Frigyes törvényszerű mandá
tumának leteltével újból megválasztatott felügyelőnek. Gyalog István balfi 
lelkész egyhangúlag Kétyre választatván, állásáról lemondott. Ágfalvára 
Pöttschacher István, Sopronban az esperes oldala mellé Bothár Mihály ren
deltetett s. lelkészül. Balfra megválasztatott tanítóul Kühn János.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Bátaapátiban lelkészül megválasz
tatott Klenner Adolf h. lelkész. Csikostöttösön megválasztatott Zettl József h. 
lelkész. Kétyen Hammel Alajos, Kötésén Schleining Vilmos lelkészek nyuga
lomba vonultak, Kétyre Gyalog István balfi lelkész, Kötésére Németh Sándor 
h. lelkész, Mucsfára Péter Lajos h. lelkész választatott meg. Sárszentlőrinczen 
a nyugalomba vonult Sántha Károly lelkész helyére Bohár László választatott 
meg. Bonyhádra Knábel Vilmos, Csikostöttösre Harsányi Jenő, Tarrósra Reich] 
Ferencz, Somogyvámosra Bőhm Sándor, Hácspetendre Wallner Gyula, Kesző- 
hidegkutra Kudlak Pál, Kölesdre Weil János, Mucsfára Scherer János, Bikáira 
Quiring Jakab, Sárszentlőrinczre Nagy István, Szárazdra Grieszhaber E. 
Henrik, Borjádra Bors József választattak meg tanítókul. Nyugalomba vonult 
Geier Adolf ecsenyi, Scliád János sárszentlőrinczi, Baur János torvaji tanító. 
Eltávozott Feiler Jenő Bikáiról, Hutflesz András Mucsfáról, Grieszhaber E. 
Henrik Mucsfáról, Bors József Varsádról. Felügyelőül választatott März Kon- 
rád tanár Bonyhádon, Koricsánszky Ottó Kölesden, Szenteh István Tabon, 
Becht Ödön szolgabiró Tolnabikácson. Lemondott Tiringer Lajos sárszent- 
miklósi felügyelő.

Vasi felső egyházmegye : Nagyszentmihályon Ullreich Pál lelkész nyuga
lomba vonult, helyébe a gyülekezet Schmid János szomolnoki lelkészt válasz
totta. Öriszigeten lelkészül választatott Fodor Miklós helybeli adminisztrátor. 
Vasdobra a felügyelői állást Kirnbauer Lajos gyanafalvai állomásfőnökkel 
töltötte be. Kőszegen a gyülekezet pénztárnokául megválasztatott Unger Elek. 
Felsőlászlón Bőhm Sámuel tanító nyugalomba vonult, helyébe Bögöthy 
Sámuel választatott meg. Háromsátoron Kurz Ferdinánd Mihály h. tanítói 
minőségben alkalmaztatott. Ókörtvélyesből Mühl R. Frigyes tanító Kuczorára 
távozott, helyébe Bauer Sámuel választatott meg tanítónak Gergelyfájáról.

Vasi közép egyházmegye : Körmenden második tanítónak megválasztatott 
Töpfer Gyula, Örimagyarósdon Bögöthy Károly. Répczelakon felügyelőül 
választatott szentmártoni Radó Lajos. Sárvárra lelkészül meghivatott Varga 
József őriszigeti lelkész. Segédlelkészi minőségben alkalmazást nyertek : 
Szombathelyen Wagner József, Uraiujfaluban Fiedler Károly. Tótkereszturon 
Fiiszár János tanító nyugalomba vonult, helyébe megválasztatott Dsubán 
József, ennek helyébe Plechl Gyula. Ivánegerszegen a tanítói állásról lemon
dott Németh Márton, helyébe megválasztatott Németh Jenő. Felsőpatyon 
gyülekezeti felügyelőnek megválasztatott Szigethy Sándor.

Veszprémi egyházmegye: Ajkán Tamaska Lajos elhunyt lelkész helyébe
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megválasztatott Bátsi József s.-lelkész, Lajoskomáromban az elhunyt Schád 
Boldizsár helyére megválasztatott Dörmer Frigyes szárazdi lelkész, Magyar
szombathelyen Hofbauer Pál esperes-lelkész nyugalomba vonulván, helyette 
lelkészül kirendeltetett Molnár Gyula budapesti s.-lelkész. Gecsén Mihályi 
Sándor gyülekezeti felügyelő lemondott, Nagyálásonyban Berecz Sándor újra 
megválasztatott felügyelővé. Ajkán Bóday Dezső felügyelő helyébe megválasz
tatott Bélák Endre devecseri szolgabiró. Sikátoron felügyelőnek megválasztatott 
Szupper Ernő uradalmi intéző. Pápáról Németh Sándor m.-lelkész megválasz
tatott rendes lelkészül Kötésére, Stiegler Ernő segédlelkész meghivatott hasonló 
minőségben Lajoskomáromba, majd onnan újból vissza Pápára. Jelenlegi 
m.-lelkész Mesterházy László, volt sárvári lelkész. Elemi iskolai igazgatóvá 
megválasztatott Szutter Dániel tanító. Somlószőllősre s.-lelkészi minőségben 
kiküldetést nyert Somogyi Károly. Tésen tanítóul megválasztották Ormosi 
Alfrédot, Vanyolára Nagy István helyére Hajas Gyula farádi tanítót.

Zalai egyházmegye: Novák Elek kővágóörsi lelkész és Oppel Károly 
egyházmegyei törvényszéki birákká, Berzsenyi Gyula keszthelyi gyülekezeti 
felügyelő egyházmegyei tanügyi bizottsági világi elnökké választattak.

6 6 -  Ö cs. és ap. kir. felsége legfelsőbb elhatározásával buzgó és 
eredményes működésük elismeréséül Borbély Sándor nyug. dabronyi lelkész
nek a koronás arany érdemkeresztet, továbbá Plevniczky Pál nyug. dabronyi, 
Németh Péter nyug. csóthi ev. tanító uraknak a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta — a vallás- és közokt. miniszter ur 2534. ein. sz. a. f. évi julius 
hó 4-én kelt leirata szerint.

Plevniczky Pál nyug. tanító urat már halála után érte a kitüntetés. A 
népnevelés e lelkes bajnoka hosszas szenvedés után f. év január hó 3-án 
meghalt.

Borbély Sándor nyug. lelkész és Németh Péter nyug. tanító urakat a 
legmagasabb helyről jött kitüntetés alkalmából melegen üdvözöljük.

6 T .  Irodalmi téren az elmúlt évben a beérkezett esperesi jelentések 
szerint a következő lelkészek, tanítók fejtettek ki munkásságot :

Győri egyházmegye : Bognár Endre lelkész a „Gyámintézét“ ez. lapot szer
kesztette. Madár Mátyás, Hörényi Lajos, Kiss Samu lelkészek, továbbá Bándy 
János, Benedek Vincze, Sághy Jenő tanítók a „Harangszó“-ba és „Evang. 
Népiskoládba Írtak czikkeket. Külön évkönyvet kiadott a győri és lovász- 
patonai gyülekezet.

Somogyi egyházmegye : Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész és Sass 
István surdi tanító.

Soproni alsó egyházmegye : Farkas Mihály esperes egyházi lapokba több 
czikket irt.

Soproni felső egyházmegye : Scholtz Ödön ágfalvai lelkész az „Evang. 
Örálló“ főmunkatársa, kiadta és szerkesztette a magyar Luther naptárt és a



német Gotthold kalendáriumot. Löw Fíilöp az „Ev. Glocken“ czimü egyház 
lapot szerkesztette és felszólításra egy németországi napilapban, a „Frankfurter 
Warte“-ban nagyobb czikket közölt e czini alatt: „Ungarn und der Gustav 
Adolf Verein“ . Egyes czikkeket Írtak bel- és külföldi lapokba Scholtz Ödön, 
Gyalog István, Pieler Mátyás, Zábrák Dénes lelkészek, Bünker Rajmund, 
Geleji Frigyes, Krug Lajos, Kühne János tanítók és dr. Schreiner Kálmán 
felügyelő. Évkönyvet, illetve évi jelentést kiadtak a locsmándi és a soproni 
gyülekezetek, a soproni népiskola, diakonissza-intézet, karácsonyfa-nőegylet, 
helyi és női gyámintézet.

Tolna-baranya-somögyi egyházmegye: részben egyházi, részben egyéb 
lapokban közérdekű czikkeket Írtak : Wágner Ádám ráczkozári, Vértesi Zoltán 
magyarbólyi, Adorján Ferencz dunaföldvári lelkészek.

Vasi felső egyházmegye: Szabó István némethidegkuti lelkésznek a 
Harangszóban jelent meg czikke. Évkönyvet adtak ki Kőszeg és Pinkafő.

Vasi közép egyházmegye: Kapi Béla szerkeszti a „Harangszó“ czimü 
néplapot és a „Prot. Család és Iskola“ czimü egyházi irodalmi vállalatot. A 
„Boldogság Könyve“ czim alatt munkát adott ki. Több társadalmi értekezést 
irt a Budapesti Hírlapba. Kund Sámuel egyházi beszédet irt az Igehirdetöbe. 
Badics Ádám nemescsoói tanító az Evang. Népiskolába néhány czikket irt. 
Rónay Gyula és Zongor Béla lelkészek a Harangszóba írtak czikkeket.

Veszprémi egyházmegye: Évkönyvet kiadtak a pápai és a veszprémi egyház- 
községek. Gyurátz Ferencz püspök elbeszélést irt a „Prot. Család és Iskola“ ez. 
vállalatba. Mohácsi Lajos marczalgergelyi lelkész a „Magyar Lobogó“, „Buda
pesti Napló“ és a „Budapest“ lapoknak munkatársa. Baldauf Gusztáv püspöki 
titkár irt több hírlapi czikket, Görög Ernő tési lelkész az Igehirdetőben közölt 
beszédeket. Jakab Iván súri lelkésznek a Harangszóban jelentek meg czikkei, 
Szombat Ernő lajoskomáromi másodtanitónak a Harangszóban, Ev. Népisko
lában, Méhészet s Veszprémi Újságban jelentek meg czikkei.

6 8 .  A Zscdényi-alapitvány kamatait az egyházmegyék ajánlatára a 
következő tanítóknak utalványoztam: a győri egyházmegyében Nagy Mihály 
mérgesi, a kemenesaljai egyházmegyében Hajnal Endre káldi, a somogyi 
egyházmegyében Fuchs Pál barcsi, a soproni alsó egyházmegyében Csizmadia 
Ferencz beledi, a soproni felső egyházmegyében Polster Samu veperdi, a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyében Rein János paksi, a vasi felső egyház
megyében Taucher Károly velegei, a vasi közép egyházmegyében Rúzsa Ferencz 
muraszombati, a veszprémi egyházmegyében Polgár Mihály kiskamondi, a 
zalai egyházmegyében Bereczky Géza mencshelyi tanítóknak.

0 9 -  A folyó tanévben az érettségi vizsgák eredménye a következő volt : 
Sopronban : jelesen érett 6, jól érett 16, egyszerűen érett 12. Két hónap múlva 
teendő javító vizsgára utasittatott 2 tanuló. Ugyanezen főgimnáziumunkban a 
latin nyelv és irodalomból kiegészítő vizsgát tett 9 soproni és 5 győri főreáliskolai
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tanuló. Közülök 6 jó, 4 elégséges eredménynyel vizsgázott, 4 pedig 2 hónap 
múlva teendő javító vizsgára utasittatott. Felsölövön : jelesen érettnek 1, jól 
érettnek 1, egyszerűen érettnek 8 növendék minősíttetett. Egy növendék két 
hónapra, egy pedig egy évre vettetett vissza. Bonyhádon : jeles eredménynyel 
vizsgázott 7, jó eredménynyel 8, elégséges eredménynyel 8 növendék ; egy-egy 
tárgyból megbukott 5 növendék. — Az érettségi javító vizsga helyéül a bony
hádi főgimnáziumot jelöltem ki.

A tanítóképző-intézetekben tanképesitő vizsgára bocsáttatott Sopronban 
21, Felsőlövőn 15 tanítójelölt.

T O . Méltóságos özv. Véssey Sándorné úrnő megújította az elhunyt 
férje által egyházkerületi felügyelői tiszte idején évenként egyházi, iskolai ezé- 
lokra hozott áldozatot s 10.000 koronát küldött az egyházkerületi pénztárba a 
következő czélokra :

1. A kőszegi felsőbb leányiskolánál két növendéknek az interná
tusba díjmentes felvételére 1912/13. ta n év re .........................  1000

2. A soproni ev. főiskolánál 2 tanulónak díjmentes felvételére a
tápintézetbe az 1912/13. tanévre .............................................  400

3. Az egyházkerületi evangéliumi egyesületnek alapítványul . . 200
4. Az egyházker. tanítóegyesületnek alapítványra.........................  200
5. A soproni ev. theol. akadémiánál pályadijra..............................  200
6. A soproni főgimnáziumi belmissiói egyesületnek alapítványul . 200
7. A soproni tanitóképző-int. belmissiói egyesületnek alapítványul 200
8. A felsőlövői tanint. belmissiói egyesületnek alapítványul . . 200
9. A bonyhádi főgimn. belmissiói egyesületnek alapítványul . . 200

10. A külmissióra alapítványul............................................................ 100
11. A Gyámintézetnek a pozsegai ev. templom építésére . . . .  1000
12. Az egyházkerületi árvaházra alapítványul................................... 2200
13. A kőszegi felsőbb leányiskolánál ösztöndij-alapitvány . . . .  3900

K

»

»

Összesen 10000 K

Hálás köszönetünket nyilvánítjuk a nagylelkű jóltevőnek, akinek a vesz
teség fájdalmától sebzett szivéből is áldás fakad egyházunkra.

T l .  A vasi felső ev. egyházmegye f. évi julius hó 18-án tartott közgyűlésén 
ünnepelte Hrabovszky István szeretett felügyelője hivatalos működésének 25. 
évfordulóját Kőszegen, a közel-távolról nagy számban összesereglett hívek 
résztvevőse mellett. — Az egyházmegyei felügyelői tisztet 25 év óta igaz 
ügyszeretettel, példás buzgósággal viselő felügyelő nevére az egyházközségek 
tiszteletük jeléül 1500 K árva-alapot gyűjtöttek össze önkéntes adakozás 
utján. — A szép jubileum alkalmából egyházkerületünk is örömmel üdvözli 
Hrabovszky István egyházmegyei felügyelő urat, akiben a kerületi felügyelői 
állás üresedése idején a helyettes egyházkerületi felügyelő urat is tiszteljük. 
Áldást kérünk tovább is lelkes munkásságára. Engedje a Mindenható, hogy 
még sokáig üdvözölhesse öt egyházkerületünk vezérbajnokainak sorában.
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TZ2. Gróf Niczky Ferenczné szül. budakeszi Veöreös Evelina Öméltó
sága a czelldömölki templomban 1911 okt. 29-én tartott ünnepély alkalmából 
az egyházkerület kőszegi felsőbb leányiskolája javára 100 K alapítványt tett 
le. — Fogadja Öméltósága egyházkerületünk hálás köszönetét a nőnevelés 
oltárára hozott áldozatért.

7 3 .  A most lezáródó egyházi közigazgatási évfolyamán is többen el
távoztak a minden halandók utján oly testvéreink, kik az egyház, iskola szent 
ügyének szolgálatában hordozták ingatlan hűséggel a munkának terhét.

Gyászlapot jegyzett be ez év egyházkerületünk történetébe Véssey Sándor, 
osztatlan tisztelettől kisért egyházkerületi felügyelőnk halálával. Emlékezetének 
a f. év junius hó 5-én Szombathelyen tartott rendkívüli közgyűlésen hozta 
meg az egyházkerület a kegyelet adóját.

Elhunytak továbbá: Hesz J. Mihály, a kácsfalui gyülekezetnek nyugal
mazott lelkésze meghalt 1911 okt. 9-én, életének 66. évében.

Zsakó János ösküi lelkész életének 57. évében meghalt 1911 deczem- 
bcr 28-án.

Tamaska Lajos ajkai lelkész elhunyt életének 63. évében 1912 márcz. 9-én.
Pongrácz Antal nyug. gyékényesi lelkész elhunyt 1912 április 15-én.
Pap Ferencz nyug. kemenesmagasi tanító, egyházkerületi népiskolai 

bizottsági tag, a kemenesaljai tanítói egyesület tiszteletbeli elnöke, elhunyt 
1911 julius 22-én, életének 70. évében.

Plevniczky Pál nyug. dabronyi tanító, a somlyóvidéki tanítóegyesület 
örökös alelnöke, meghalt életének 73. évében 1912 január 3-án.

Benedek Frigyes nyug. ókörtvélyesi tanító elhunyt 1911 szept. 26-án.
Marhauser Imre, a Ferencz József-rend lovagja, nyug. főgimn. tanár, a 

tolna-baranya-somogyi egyházmegye pénztárosa, elhunyt életének 65. évében, 
1911 okt. 24-én.

Nádassy Gyula soproni főgimnáziumi tanár elhunyt 1912 junius 1-én, 
életének 35. évében.

Dukai Takách Sámuel, a répczelaki gyülekezet felügyelője, a soproni 
alsó egyházmegyei tanitó-egyesület diszelnöke, meghalt 1911 október 27-én, 
életének 82. évében.

Roxer István, a dunaföldvári gyülekezet felügyelője, elhunyt 1912 február 
hó 1-én, életének 43. évében.

Hrabovai Hrabovszky Sándor egyházkerületi főiskolai nagybizottsági tag, 
elhunyt 1912 május hó 21-én, életének 67. évében.

Isten békessége fedezze a megdicsőültek hamvainak nyugvóhelyét. Vir- 
rasszon emlékezetük felett a hálás tisztelet.

A Mindenhatónak áldását kérve egyházunkra, hazánkra
Pápa, 1912. évi augusztus hó 1-én

Gyurátz Ferenczpüspök.
FÖISK. NYOMDA, PÂPA.
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Jegyzőkönyva dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület főiskolai nagybizottságának opronban 1913. évi junius hó 20-án tartott üléséről.
9Ita k :  Főtiszt, s Méltóságos Gyurátz Ferenc püspök és Méltóságos Dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő úr elnöklete alatt: Bognár Endre, Farkas Mihály, Horváth Sámuel, Beyer Theofil, Varga Gyula, Madár Mátyás, Menyhárd Frigyes, Poszvék Sándor, Zábrák Dénes, Dr. Ajkay Béla, Berzsenyi Dezső, Dr. Démy Lajos, Hering Zsigmond, Hrabovszky István, Hrabovszky Mór, Dr. Zergényi Jenő, Bancsó Antal, Berecz Ábel, Budaker G . Károly, Gecsányi Gusztáv, Jausz Vilmos, Papp József, Payr Sándor, Dr. Schneller Aurél, Simkó Endre, Isó Vince, Németh Pál, Dr. Stráner Gyula biz. tagok és Hollós János biz. jegyző.

1. Püspök úr az ülést buzgó imádsággal megnyitván meleg, szavakkal 
üdvözli az egyházkerületi felügyelő úr Öméltóságát a főrendiházba történt meg- 
hivatása által őt ért magas kitüntetés alkalmából. Jelenti, hogy Dr. Rátz 
Ottó főiskolai felügyelő az ülésen betegsége miatt nem jelenhetett meg.

2. Püspök úr a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Démy Lajos és Menyhárd 
Frigyes bizottsági tagokat kéri fel.

3. Püspök úr jelenti, hogy a soproni evang. egyházközség a főiskolai 
nagybizottságba rendes tagokul az egyháztanács 1912. évi november hó
2-án tartott ülésében : Brunner János, Zábrák Dénes, Menyhárd Frigyes, 
Dr. Zergényi Jenő, Töpler Lajos és Dr. Démy Lajos urakat, póttagokul pedig 
Rösch Frigyes és Albrecht Alfréd urakat küldte ki. A soproni theol. akadémia
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kiküldöttje Payr Sándor, a líceumé Hollós János, a tanítóképző intézeté 
Simkó Endre.

Tudomásul szolgál.

4. Hollós János főiskolai nagybiz. jegyző jelenti, hogy a főiskolai kis- 
bizottság 1912. szeptember hó 27-én tartott ülésében (2. jkvi pont) Revuczky 
Vilmos és Téby Mihály líceumi h. tanárok és Kerber János tanítóképző 
intézeti segédtanár az cgyházker. közgyűlés által előírt hivatalos esküt a 
bizottság színe előtt letették.

Tudomásul szolgál.

5. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 3. pontja szerint a főiskolai kis- 
bizottság tudomásul vette, hogy Hollós János az egyházker. soproni tan
intézetek közös tanári értekezletének és egyúttal a főiskolai kisbizottságnak 
jegyzője ezen tisztéről lemondott és helyébe a közös tanári értekezlet úgy a 
saját, mint a főiskolai kisbizottság jegyzőjévé Dala Jenő líceumi tanárt 
választotta meg.

Tudomásul szolgál.

6. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a főiskolai kis
bizottság elfogadta a líceumi tanári karnak azon javaslatát, melyszerint 
tekintettel az állammal kötött szerződés vonatkozó pontjában foglalt kikötés 
fokozatos megvalósítására: a folyó iskolai évben a teljes tandíjmentességi 
helyek száma kettővel, a féltandíjmentességieké pedig hárommal szaporíttassék 
s így a már a múlt tanévben is e célra fordított ösztöndíjak beleszámításával 
úgy a teljes, mint a féltandíjmentességi helyek száma 25-re emeltessék.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.

7. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 14. pontja szerint a főiskolai 
kisbizottság magáévá tevén Dr. Szilvási Gyula intézeti orvos azon indítványát, 
melyszerint a tápintézetben az egészség követelményeinek megfelelőbb asztali 
és evőeszközöket kellene beszerezni, e célból javasolja a főiskolai nagy
bizottságnak, hogy az 1913/14-ik iskolai év kezdetétől fogva minden növendék 
az eddig szedett 2 korona helyett 5 koronát fizessen szerekre.

A főiskolai nagybizottság a kisbizottság ezen 
javaslatát magáévá tevén elfogadásra ajánlja az egy
házkerületi közgyűlésnek.

8. Az 1912. évi október hó 30-án tartott ülésében (2. jkvi pont) a 
főiskolai kisbizottság sajnálattal vévén tudomásul a liceumi igazgató azon 
jelentését, mely szerint Stromp Gyula liceumi tanár súlyos betegsége miatt 
hosszabb időre terjedő szabadságot volt kénytelen kérni, szakszerű helyettesí
tésére nézve a liceumi tanári kar javaslata értelmében úgy intézkedett, hogy 
a mennyiségtan tanítását az I. és 11. osztályban heti 8 órában Kerber János
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tanítóképző intézeti tanár, a III. VII. és VIII. osztályban pedig szintén heti 
8 órában Szabó Kálmán líceumi tanár vegye át. Egyúttal nevezett tanároknak 
a szabályszerű helyettesítési díjat 1912. november 1 -töl kezdve kiutalványozta. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál.

9. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 3-ik és az 1912. december 16-án 
tartott ülés jegyzőkönyvének 2. pontja szerint Bereczky Géza mencshelyi 
evang. tanító a főiskolai nagybizottsághoz fellebbezte meg a kisbizottságnak 
azon határozatát, mely szerint ez a Fülöp József és Szerencsés Julianna-féle 
500 korona ösztöndíjat, melyet, eddig nevezett tanítónak Antal nevű fia 
élvezett, egyenlő arányban megosztva a vérrokonság alapján folyamodó 
Zábrák Viktor theol. akad. hallgatónak és Zábrák Dezső VIII. osztályú líceumi 
tanulónak Ítélte oda, a még fennmaradó 400 koronát pedig ugyancsak egyenlő 
arányban Bereczky Antal líceumi III. osztályú és a vérrokonság alapján 
folyamodó Fülöp György I. osztályú tanulók közt osztotta meg. „A fellebbezést 
a főiskolai ldsbizottság azzal a megjegyzéssel terjeszti a főiskolai nagybizott
sághoz, hogy az alapító levél értelmében első sorban a vérrokonokat illeti 
a taníttatási segély, a többiek csak ezután jöhetnek tekintetbe ; s a bizottság 
annak dacára, hogy több vérrokon is volt, a fellebbező fiát mégis részesítette 
akkora segélyben, mint a többieket egyenként ; végül hogy az alapító levél 
szerint az alapítvány kamatainak odaítélésében a főiskolai ldsbizottság vég
érvényesen határoz“.

Ezzel szemben a fellebbezés az alapító levél V. részének utolsó előtti 
bekezdésére hivatkozik, mely a következőkép szól : „Az ösztöndíjat elnyerő 
pályázó annak a tanévnek kezdetétől fogva lép az ösztöndíj élvezetébe, 
amelyre nézve az adományozó azt neki odaítélte s az egyéb feltételek 
fennforgása mellett megtartja ezt az ösztöndíjat a gimnáziumi 8 osztálynak, 
illetve a tanítóképző tanfolyamnak, illetve főiskolai tanulmányainak befeje
zéséig“. — E pont alapján a fellebbező szerint „a főiskolai ldsbizottság habár 
vérrokonnak Ítélte is oda az 500 koronás segélyt, a végrendeletnek nemcsak 
szelleme, amennyiben az mencshelyiek javára tétetett, hanem kifejezetten 
rendelkező szavai ellenére határozott, midőn fiát megfosztotta az 500 koronás 
alapítvány élvezetétől". —  Kéri tehát a főiskolai nagybizottságot, hogy fiát 
abba visszahelyezni kegyeskedjék.

Tekintettel arra, hogy úgy a végrendelet, mint 
az ennek alapján készült alapító levél a vérrokonokat 
a leghatározottabban minden más pályázó elébe helyezi 
s egy szóval sem követeli, hogy azok mencshelyiek 
is legyenek ; tekintettel továbbá arra, hogy az alapító 
levél V. részének idézett utolsó előtti bekezdése az 
ösztöndíj megtarthatását „egyéb feltételek fennforgásá
tól“ teszi függővé s a megtarthatás feltételei sem lehetnek 
mások, mint az elnyerhetés feltételei, amelyek között

l*
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pedig határozottan ki van kötve (lásd alapító levél V.
2. b. pont), hogy csak az egyik vagy másik alapító 
vérrokona nem létében kaphatja az ösztöndíjat valamely 
mencshelyi származású vagy ott lakó fiúgyermek: — 
mindezek alapján a főiskolai nagybizottság azon nézet
ben van, hogy a kisbizottság épen a végrendelet szelle
mében s egyúttal világos rendelkezése szerint cselekedett, 
midőn a vérrokonokat vette első sorban figyelembe s 
így a kisbizottság intézkedésének megváltoztatására 
annál kevésbbé lát okot, mert az a fellebbező fiával 
szemben is nagyon méltányosnak mutatkozott, midőn 
a helyett hogy az ösztöndíj élvezetéből egészen ki
zárta volna, neki is az egyik rokonéval egyenlő részt 
juttatott.

10. Az 1912. december 16-án tartott ülés jegyzőkönyvének 3. pontja 
szerint Özv. Regenhardt Józsefné szül. Kalmár Mária végrendeletében a 
soproni ev. főiskola tápintézetének 100 koronát hagyományozott.

Örvendetes tudomásul szolgál.

11. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a főiskolai kis
bizottság a nagybizottság meleg pártfogásába ajánlja az egyházker. soproni 
tanintézetek közös tanári értekezletének az egyházker. közgyűléshez intézett 
kérvényét, melyben hivatkozással arra, hogy az állami tisztviselők családi 
pótlékáról szóló 1912. évi XXXV. t.-c. immár nemcsak az állami tisztviselőkre 
vonatkozólag hajtatott végre, hanem annak megfelelőleg a vármegyék, 
városok s községek is megadták tisztviselőiknek a családi pótlékot, sőt meg
tette azt az országban sok egyházi testület is, arra kéri az értekezlet az 
egyházker. közgyűlést, hogy az egyházker. soproni tanintézetek tanárai részére 
az 1913. év január 1-től fogva az 1912. évi XXXV. t.-c. rendelkezéseinek 
megfelelő családi pótlékot folyósítani kegyeskedjék. E kérést a főisk. kis
bizottság a főisk. felügyelő úr indítványára azzal egészíti ki, hogy a kért 
családi pótlék a kőszegi felsőbb leányiskola tanáraira s az intézeti szolgákra 
is kiterjesztessék.

A főiskolai nagybizottság a kérvényt a maga 
részéről is pártolólag teszi át az egyházker. pénzügyi 
bizottsághoz azzal: keressen e célra fedezetet és terjesszen 
ez ügyben javaslatot az egyházker. közgyűlés elé. Az 
egyházker. tanintézetek igazgatóit pedig felhívja, hogy 
lehető rövid idő alatt terjesszenek számszerű részletes 
kimutatást a pénzügyi biz. elnökéhez arról, hogy a 
fenti célra intézetükben jelenleg mekkora összegre volna 
szükség.
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12. Ugyanazon ülés jkvének 6. pontjában vonatkozással a múlt évi 
egyházker. közgyűlés jkvének 170. pontjára a főiskolai kisbizottság teljes egészé
ben elfogadta a tanítóképző intézeti tanári karnak a tanítóképző intézetben 
és a gyakorló iskolában megállapítandó tandíjra vonatkozó következő javaslatát : 

A) A tanítóképzőben:
1. a dunántúli kerületből való ev. vallású tanuló évi 10 K
2. más kerületből való evang. tanuló évi. . . .2 5
3. ref. vallású tanuló év i........................................ 25
4. más vallású tanuló é v i .................................... 50

fizet félévi előleges részletekben. Evang. tanító, tanár és lelkész gyermeke 
tandíjat nem fizet.

B) A gyakorló iskolában:
1. a prostentáns vallású tanuló tandíjmentes.
2. más vallású tanuló azonban fenntartási járulék címén évi 20 kor. fizet.

A főiskolai nagybizottság a tanári kar, illetve kis
bizottság javaslatát a következő alakban terjeszti el
fogadás végett az egyházkerületi közgyűlés elé :

A) A tanítóképzőintézetben az évi tandíj az 
1913/14. tanév kezdetétől fogva 20 koronában álla
píttatni meg; ezenfelül a nem protestáns tanulók féléven
ként 5 korona fenntartási járulékot fizetnek. Evangélikus 
tanító, tanár és lelkész gyermeke tandíjmentes, ha tanul
mányaiban legalább elégséges eredményt mutathat fel. A 
dunántúli kerületbeli evang. növendékek a tanári kar 
javaslatára a főisk. kisbizottság által féltandíjmentes
ségben részesíthetők.

B) A gyakorló iskolában a protestáns vallású 
tanuló tandíjmentes; más vallású tanuló azonban 
20 korona évi fenntartási járulékot fizet.

13. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének ugyancsak a 6. pontjában vonat
kozással a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 193. pontjára, 
az egyházkerületi tanintézetek igazgatóinak és tanárainak esetről-esetre kül
földre való tanulmányi kiküldetése tárgyában a főiskolai kisbizottság a leg
melegebben támogatja és pártolólag terjeszti a nagybizottság elé az Orsz. 
Ág. H. Ev. Tanáregyesületnek az intézetek fenntartó testületéihez intézett 
azon indokolt kérelmét, mely szerint: „tegye lehetővé a fenntartó testület 
az iskola tanárainak továbbképzését oly módon, hogy :

1. Minden évben legalább egy-két tanárt küldjön ki a tanári kar jelölése 
alapján az Ág. Hitv. Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének 
közgyűlésére és ezeknek útiköltségét az iskola pénztárából fedezze“.

2. „A bel- és külföldi egyetemeken hirdetett nyári szaktanfolyamokra a 
tanári testület meghallgatása alapján küldjön ki minden két-három évben
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egy tanárt és ennek költségeit az intézet pénztárából fedezze.“ Az utóbbi 
kérelem — szaktanfolyamokról lévén szó — bővebb indokolásra nem szorul ; 
az előbbinek indoka az, hogy a tanáregyesületi közgyűlés első sorban szintén 
szakkérdésekkel foglalkozik s eszmecserére, az egyes intézetek körében bőséges 
tapasztalatok szerzésére nagyon alkalmas.“

A kérelmet Papp József tanítóképzőintézeti igazgató azzal egészítette 
ki, hogy „a tanároknak a gyűlésekre való kiküldetése költségeit általában 
a fenntartó hatóság fedezze“ .

Tekintettel arra, hogy „a tanároknak szellemi tovább
képzéséről ma már nem csak az állam, hanem a szer
zetesi és községi iskolák fenntartói is kellőleg gondos
kodnak, csak a protestáns iskolák nem, holott valamikor 
épen ezek tartottak fenn állandó összeköttetést a kül
földi tudományosság központjaival s alig volt evang. 
tanár, aki külföldi egyetemet ne látogatott volna“ ; a 
főiskolai nagybizottság az igazgatóknak és tanároknak 
az Ág. H. Ev. Tanárok és Tanítók Országos Egye
sületének fent érintett átirata értelmében való kikül
detését kívánatosnak, szükségesnek tartja, elvileg helyesli ; 
arra nézve azonban, hogy ki, mikor, mennyi időre, 
minő költséggel és hova küldessék ki, esetről-esetre az 
egyes tanártestületek előterjesztése alapján mindenkor 
külön-külön határoz, különös figyelemmel úgy a ki
küldetés szellemileg gyümölcsöző voltára, mint az illető 
intézet pénzügyi helyzetére is.

14. Az 1913. január hó 27-én tartott ülés jegyzőkönyvének 2. pontja 
szerint Kardos József kir. műszaki tanácsos azért folyamodik, hogy két fiának, 
György VII. oszt. és Béla IV. oszt. tanulónak, kik atyjuknak Sopronba történt 
áthelyeztetése miatt 1913 január 4-ike óta a soproni evang. líceumba járnak, 
az előbb a trencséni kir. kath. főgimnáziumban élvezett tandíjmentessége itt 
is fenntartassék, vagy ha ez már lehetséges nem volna, az egész évre be
fizetett tandíjnak legalább 4/io-e visszatéríttessék.

A főiskolai kisbizottság a befizetett évi tandíj 4/io-ének visszatérítését 
javasolja.

A főiskolai nagybizottság Kardos József kir. 
műszaki tanácsos soproni lakos javára György VII. és 
Béla IV. oszt. líceumi tanuló fiai után az 1912/13. tan
évre befizetett egész évi tandíj 4/io-ed részének a líceumi 
pénztárból való visszafizetését elrendeli.

15. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 8. pontjában a főiskolai kis
bizottság sajnálattal vette tudomásul Papp József tanító-képzőintézeti igazgató
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jelentését Simkó Endre tanár betegségéről. Szakszerű helyettesítésétől a 
tanári kar olyképen gondoskodott, hogy Böröcz András polgáriskolai tanár 
átvette a természetrajz tanítását heti 10 órában, Kerber János tanítóképző 
tanár a fizikát heti 5 órában, Papp József igazgató a rajzot heti 4 órában 
és Bognár Károly gyakorló-iskolai vezető a slőjdöt heti 2 órában. A főiskolai 
kisbizottság ez intézkedést tudomásul vévén, nevezett tanároknak a helyette
sítési óradíjat 1913. január 1-től kiutalványozta.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.

16. Az 1913. március 6-án tartott ülés jegyzőkönyvének 3. b) pontja 
szerint a tanítóképzőintézeti tanári kar Szvrcsina József IL éves, Gőrik János
IV. éves, Rády János III. éves, Bibza Mátyás II. éves és Cajka János II. éves 
növendékeket pánszláv mozgalomban való részvétel miatt az intézetből való 
kizárásra Ítélte.

A főiskolai kisbizottság mint felsőbb fegyelmi hatóság Szvrcsina József 
II. éves növendékre vonatkozólag a tanári karnak Ítéletét helyben hagyta, 
Gőrig János IV. éves, Rády János III. éves, Bibza Mátyás II. éves és Cajka 
János II. éves növendékekre vonatkozólag azonban megváltoztatta és őket 
az intézetből való csendes eltávolításra Ítélte.

Tudomásul szolgál.

17. Az 1913. április 24-én tartott ülés jegyzőkönyvének 4. pontjában 
a főiskolai kisbizottság pártolólag terjeszti a nagybizottság elé Bögöthy 
Ferenc simaházi lakos kérvényét, melyben tekintettel arra, hogy Lajos nevű
I. oszt. líceumi tanuló fia karácsony óta beteg és állapota annyira súlyos
bodott, hogy tanulmányait ebben az évben nem folytathatja, a fiáért járó
II. félévi tandíj befizetése alól való felmentetését kéri.

A főiskolai nagybizottság Bögöthy Lajos I. oszt. 
líceumi tanulónak az 1912/13. tanév II. felére járó 
tandíj befizetését elengedi.

18. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a líceumi tanári 
kar a következő javaslatot terjesztette a főiskolai kisbizottság elé : Tekintettel 
arra, hogy az állammal kötött szerződés szerint a tanszerekre megállapított 
összeg a szertárakból hiányzó sok igen fontos, főleg a művészeti, történeti, 
filológiai és földrajzi oktatás céljaira szolgáló szemléltető eszköz pótlására, 
illetve megszerzésére nem elegendő ; tekintettel továbbá arra, hogy az állam- 
segélyi szerződés szerint a líceumi pénztárban mutatkozó felesleget sem 
tőkésíteni, sem más célra fordítani nem szabad, hanem az intézet céljaira 
kell felhasználni : a tanári kar arra kéri az iskolafenntartó egyházkerületet, 
hogy az említett hiányok pótlására a líceumi pénztár feleslegéből évenként 
2000 koronát bocsásson a tanári kar rendelkezésére mindaddig, míg a körül
belül 10.000 koronára rugó s első sorban szükségessé váló beszerzések meg 
nem történnek.
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A főiskolai kisbizottság az indítványt azzal a módosítással fogadta el 
és terjeszti a nagybizottság elé, hogy ez a folyó tanévre szóló 2000 korona 
megszavazását javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, a következő évekre 
szólókat csak annyiban, amennyiben az .évi zárszámadások megfelelő felesleget 
fognak feltüntetni.

A főiskolai nagybizottság a kisbizottság javas
latához mindenben hozzájárul s azt pártolólag teszi 
át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

19. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 7. pontja szerint a tápintézeti 
gondnok által a folyó 1913. évre készített normális költségelőirányzat 
6597 korona 22 fillér hiányt tüntet fel, minek oka egyfelől, hogy a drágaság 
folyton növekszik, másfelől, hogy a tanulók és szüleik mindig nagyobb 
igénnyel lépnek fel a tápintézettel szemben; egy tanuló eltartása már több 
mint 200 koronába kerül.

A főiskolai kisbizottság elhatározta, hogy a hiány megszüntetése céljából 
végrehajtja az 1907. évi egyházkerületi közgyűlésnek jegyzőkönyve 98. pont
jában hozott határozatát. Mivel pedig ez esetben az eddig élvezett kedvez
ményeknek több mint fele meg fog szűnni, ami miatt viszont az egyes 
intézeteknek, főkép a tanítóképzőintézetnek látogatottsága fog csökkeni, fel
kéri a főiskolai kisbizottság az egyházkerületi közgyűlést : gondoskodjék 
valamely fedezetről, de ne a tápintézet terhére, hogy a kedvezmények eddigi 
összege megmaradhasson.

A főiskolai nagybizottság sajnálattal értesül a 
tápintézet kedvezőtlen anyagi helyzetéről, annak orvos
lására az 1907. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyve 98. pontjának végrehajtásához hozzájárul s a 
kérdést a kisbizottság határozata értelmében azzal teszi 
át az egyházker. pénzügyi bizottsághoz, hogy amennyi
ben más megfelelő megoldást nem találna, a fenti 
értelemben tegyen javaslatot az egyházkerületi köz
gyűlés elé. A kisbizottságnak a kedvezmények pótlására 
vonatkozó kérését a pénzügyi bizottság jóakaratú figyel
mébe ajánlja.

20. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 11. pontja szerint a főiskolai 
kisbizottság Rosta Ferenc tápintézeti gondnoknak ezen tisztéről való lemondását 
elfogadván, helyébe egyhangúlag Szabó József líceumi tanárt választotta meg 
tápintézeti gondnokká, úgy hogy ezen állását 1913. julius hó 1-én tartozik 
elfoglalni.

A főiskolai nagybizottság Rosta Ferencnek táp
intézeti gondnoki tisztétől való felmentetését buzgó 
működéséért való hálás elismeréssel veszi tudomásul s
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az új gondnokot Szabó Józsefet ezen állásában melegen 
üdvözli.

21. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 12. pontjában a főiskolai kis- 
bizottság pártolólag terjeszti a nagybizottság elé a tanítóképzőintézeti tanári 
kar javaslatát a gyakorló-iskola újjászervezésére s ezzel kapcsolatban egy 
második gyakorló-iskolai vezetői állás szervezésére s ezenkívül magánál a 
tanítóképző intézetnél is egy új rajz-slöjd, vagy rajz-torna-tanszék felállítására 
vonatkozólag. Ugyanis a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszternek 
163.436/1912. számú rendelete a gyakorló iskolának V. és VI. osztállyal, 
általános ismétlő iskolával és ifjúsági egyesülettel való kiegészítését rendeli 
el. E rendelkezésnek végrehajtása a gyakorló-iskola mostani, immár 30 év 
óta fennálló szervezetének gyökeres megváltoztatása nélkül meg nem oldható 
s a megoldást a tanári kar csak egy második gyakorló-iskolai vezetői állás 
szervezésével véli célszerűen keresztülvihetőnek. Ugyanis ha a gyakorló- 
iskolában a mostani egy vezető tanító maradna csak, akkor az 1913/14. tan
évben annak a következő tanítási órái lennének:

a gyakorló iskolában h e t i ...................................32 óra
próbatanítási órák a IV. év iek k el........................... 4 „

„ a III. „  1 „
ismétlő-iskolai ó r á k .................................................4 „
ifjúsági egyesületi órák...........................   2 „

összesen 43 óra
Lenne tehát a részére az 1905. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 41. pontjában 
megállapított maximális óraszámon felül még 13 órája, ami külön díjazandó 
volna. Ezenkívül a paedagogia tanáránál beálló óraszaporodás 5 óra, három 
szaktanárnál beálló óraszaporodás 6 óra, összesen 11 óra, úgy hogy eszerint 
az óraszaporulat összesen 24 óra, melynek díjazása az intézeti pénztárnak 
2400 koronába kerülne.

Ezzel szemben, ha még egy gyakorló-iskolai tanítót alkalmazna az 
egyházkerület, akkor a helyzet így alakúina: Az egyik tanítónak lenne a 
gyakorló-iskola I. és II. osztályában heti 20 órája, az ismétlő-iskolában 
heti 4 órája, az ifjúsági egyesületben 2 órája, próbatanítás a III. évfolyammal 
1 órája, összesen 27 órája. A másik tanítónak lenne a gyakorló-iskola III.— VI. 
osztályában heti 25 órája és próbatanítás a IV. évfolyammal heti 4 órája, 
összesen heti 29 óra. Ezenkívül az előbbinek beosztható volna 4 slőjdóra, 
mely jelenleg külön díjazott, az utóbbinak 4 tornaóra, melyből csak 3 volna 
külön díjazandó, úgy, hogy ezáltal 5, jelenleg külön díjazott óra díjazása 
elmaradna. Ez az 500 korona és a fentebb kimutatott 13 óra többletért járó 
1300 korona, melyet egy gyakorló-iskolai vezető mellett ki kellene fizetni, 
a tanári kar javaslata szerint elégséges volna egy második gyakorló-iskolai 
tanító 1000 korona fizetésére és 720 korona lakáspénzére.
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Tekintettel arra, hogy a tanári kar javaslatában 
számításba vett 1800 koronából ezidőszerint csak 
500 korona van meg, a többi 1300 korona pedig 
hiányzik és helyette az intézet pénztára 9000 korona 
külön kerületi segély mellett is 5238 korona évi túl- 
kiadást tüntet fel ; tekintettel továbbá arra, hogy még 
magukban az állami intézetekben sincs két gyakorló
iskolai vezető, hanem úgy a hat osztályú gyakorló- 
iskolát, mint az ismétlő-iskolát, ifjúsági egyesületet és 
a próbatanítást egy ember látja el; tekintettel végül 
arra is, hogy a két gyakorló-iskolai vezető számára 
maga a tanári kar se tud elégséges óraszámot ki
mutatni, hanem slöjddel és tornával pótolja, amely 
tárgyakat pedig ugyancsak a tanári kar másik javaslata 
egy felállítandó másik új tanszék számára akar le
foglalni : mindezek alapján a főiskolai nagybizottság 
egy második gyakorló-iskolai tanító alkalmazását annál 
kevésbbé tartja célszerűnek, mert még az is kérdéses, 
hogy az idézett miniszteri rendelet kívánalmát meg 
lehet-e egyáltalában valósítani s találkozik-e elég tanuló 
az V. és különösen a VI. osztály számára, holott tudva
levő, hogy a gyakorló-iskolába épen olyanok küldik 
gyermekeiket, akik a negyedik osztály után azokat 
magasabb iskolába adják. Ennélfogva a főiskolai nagy
bizottság a javaslatot azzal utalja vissza a tanítóképző
intézeti tanári karhoz : tegye megfontolás tárgyává, nem 
lehetne-e a kérdést oly keretben megoldani, miként az 
az állami tanítóképzőkben, példáúl a pápaiban van s 
tegyen erre nézve újabb javaslatot a legközelebbi fő
iskolai nagybizottsági ülés elé.

22. Ugyanazon jegyzőkönyvi pontban a főiskolai kisbizottság pártolólag 
terjeszti a főiskolai nagybizottság elé a tanítóképző intézeti tanári kar azon 
javaslatát, mely szerint ugyancsak az 163.436/912. számú miniszteri rendelet 
kapcsán a tanári kar sürgeti egy rajz-slöjd, vagy rajz-torna tanszék felállítását, 
minthogy az e címen kifizetett díjakból (10 rajz-, 2 szépírási-, 8 kézimunka, 
vagy ez utóbbi helyett ugyanannyi tornaóra, összesen 20 óra díja =  2000 
korona) egy segéd tanár 1000 koronát kitevő fizetése és 720 korona lakbére 
fedezhető volna.

Mivel a rajz, slőjd, szépírás és torna tanítása címén 
ez idő szerint tényleg kifizetett összegekből egy új 
segédtanári tanszék díjazása kikerül; s mivel pedagógiai 
szempontból is célszerűbb e tárgyak tanítására egy új
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tanerőt alkalmazni, mint a meglevőket külön órákkal 
terhelni; — a főiskolai nagybizottság javasolja.az egy
házkerületi közgyűlésnek egy új rajz-slőjd segédtanári 
tanszék felállítását a tanítóképzőnél, de csak úgy, ha c 
tanszék segédtanári tanszék is marad mindaddig, míg 
esetleges fenntartási államsegéllyel nem lesz rendessé 
átalakítható.

Mivel pedig e segédtanári tanszék felállítása csak 
akkor nem jár az intézet pénztárának újabb megterhe
lésével, ha a választandó segédtanár a rajz és slőjd 
mellett tornál is képes lesz tanítani, s legalább a slőjd 
és torna óraszáma marad a jelenlegi, felkéri a főiskolai 
nagybizottság a főtisztelendő s inéltóságos püspök urat 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz oly irányú 
előterjesztés tételére: ne sürgesse az új állami tantervnek 
legalább e két tárgyra vonatkozó végrehajtását s nyugod
jék bele azoknak jelenlegi óraszámába, vagy tegye 
lehetővé a tanítóképzők számára is a törvényhozás 
útján a fenntartási államsegély igénybevételét, egyfelől, 
mert enélkül az állami tanterv követelményeit s az 
állami intézetek versenyét el nem bírják, másfelől 
pedig mert az állam pusztán a tanároknak adott fizetés- 
kiegészítés címén már úgyis oly jogokat gyakorol, 
melyeket másnemű intézeteknél a fenntartási állam
segély se biztosít számára.

23. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 13. pontjában Dr. Szilvási Gyula 
intézeti orvos, hogy az egészségtant mind a három egyházkerületi soproni 
tanintézetben a mai kor követelményeinek megfelelően adhassa elő, a követ
kező előterjesztéseket intézte a főiskolai kisbizottság elé :

a) Az egészségtan tanításához szükséges szemléltető eszközökből és 
ábrákból házilag mintegy 50 darabot készíttetett. Hogy ezek tönkre ne 
menjenek, kéri a bizottságtól ez ábrák vászonra való felhúzásához és lécezésé
hez szükséges összeg kiutalványozását.

b) Az egészségtan tanításához szükséges szemléltető eszközök, ábrák, 
esetleg újabb művek beszerzésére kéri legalább évi 100 koronának a három 
intézet költségvetésének terhére megfelelő arányban való felvételét.

c) Az egészségtan egyes kérdéseinek könnyebb megérthetése céljából 
az Urania Tudományos Egyesülettől diapositiv képeket kölcsönzött ki s ezek 
segítségével vetített képekkel kisért tíz külön előadást tartott a három intézel 
növendékeinek s köztük népszerű ismertető füzeteket osztott ki. — Kéri a 
diapositivek kikölcsönzése s a füzetek kiosztása által felmerült 50 korona 
költsége megtérítését s azt, hogy jövőben minden ilyen előadása után fel
merülő s igazolt költségét sorrendben a három intézet pénztára fedezze.
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A főiskolai kisbizottság az intézeti orvosnak a diapositivek kikölcsönzése 

s a füzetek kiosztása által felmerült 50 korona költségét a három intézet 
pénztára terhére kiutalványozta s az igazgatókat az ily előadások további 
költségeinek sorrendben való kiutalványozására felhatalmazta ; egyebekben 
is az intézeti orvos kéréseinek teljesítését javasolja.

A főiskolai nagybizottság Dr. Szilvási Gyula 
intézeti orvosnak az egészségtan tanításainak minél 
alaposabb elsajátítására, az egészség ápolására való 
törekvés iránt a kedv felébresztésére irányuló fáradozá
sáért meleg elismerését fejezi ki ; a főiskolai kisbizott- 
ságnak a költségek kiutalványozására vonatkozó intéz
kedését tudomásul veszi, a szemléltető ábrák vászonra 
való felhúzásának és lécezésének költségeit a három 
intézet (theol. akad., líceum és tanítóképző) pénztára 
terhére egyenlő arányban kiutalványozza; s megkeresi 
az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, hogy az egész
ségtan tanításához szükséges szemléltető eszközök be
szerzésére mind a három intézet költségvetésébe meg
felelő összeget, legalább évi 35 koronát (a háromba 
együttvéve 100 koronát) állítson be.

24. Ugyanazon jegyzőkönyvi pontban a főiskolai kisbizottság pártolólag 
terjeszti a nagybizottság elé az intézeti orvos azon indítványát, melyszerint 
— tekintettel arra, hogy az egészségtan lényeges részeit a tanulókkal heti 
1 órában megismertetni nem lehet, s az állami középiskolákban is heti 2 
órában adják elő, — tegye lehetővé a bizottság, hogy a liceum VII. osztályában 
az egészségtan heti 2 órában adassék elő.

A főiskolai nagybizottság, minthogy az állammal 
kötött szerződésben is heti 2 óra van az egészségtan 
tanítására felvéve, elrendeli, hogy az 1913/14-ik tan
évtől kezdve az egészségtan a liceum VII. osztályában 
heti 2 órában adassék elő.

25. Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a főiskolai kisbizottság te
kintettel az intézeti orvos és egészségtantanárnak egész éven át tapasztalt 
nagy buzgóságára, melyet az egészségtani előadások tartásán a tápintézetre 
higiénikus és tisztasági szempontból való gondos felügyeleten kívül az orvosi 
látogatások nagy száma (1913. április végéig 655 orvosi látogatás), a beteg 
tanulóknak gondos gyógykezelése is tanúsít, azt javasolja a főiskolai nagy
bizottságnak, hogy az iskolaorvos és egészségtantanár fizetését emelje fel 
100 koronával a líceumi (főgimn.) és 100 koronával a theol. akad. pénztár 
terhére a jövő iskolai évtől kezdve.

A főiskolai nagybizottság tekintettel a felhozott



okokra Dr. Szilvási Gyula főiskolai orvos és egészség
tantanár fizetését az 1913/14-ik tanévtől kezdve évi 
1000 koronában javasolja megállapítani, melyből 500 
korona a liceumi (főgimn.), 300 korona a tanítóképző
intézeti és 200 korona a theol. akad. pénztár terhére 
esik. E határozatot hozzájárulás, illetve megfelelő intéz
kedés végett átteszi az egyházker. pénzügyi bizottsághoz.

26. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontjában a főiskolai kisbizottság fel
hatalmazást adott Gecsányi Gusztáv liceumi igazgatónak, hogy a kicsiny
ségük miatt többször kifogásolt táblák helyett a líceum alsó osztályaiba is 
nagyobb és célszerűbb táblákat, és pedig amennyiben egy pesti cégtől 
rendelt, papirmaséból készült szétnyílható táblák praktikusaknak bizonyulnak, 
ilyeneket szerezhessen be.

Tudomásul szolgál.

27. Az 1913. évi május hó 27-én tartott ülése jegyzőkönyvének 5. pontja 
szerint a főiskolai kisbizottság a liceumi főgimnáziumi pénztár terhére 100 
korona költség, illetve segély megszavazását ajánlja Szabó Kálmán liceumi 
tanár javára, azért, hogy a vallás- és közöld, m. kir. miniszter által f. évi 
julius 2— 12-én Budapesten rendezendő fizikai tanfolyamon, — melyre a 
miniszter 61.225/912. sz. rendeletével felvette, anélkül, hogy neki az állami 
tanárok részére ez alkalomból utalványozott 100 korona utazási segélyt is 
engedélyezte volna, — részt vehessen.

A főiskolai nagybizottság Szabó Kálmán liceumi 
tanár részére a 100 koronás segélyt megszavazza a 
liceumi pénztár terhére.

28. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint Papp József 
tanítóképzőintézeti igazgató előterjeszti, hogy a minisztérium a gyakorló 
iskolák vezetői részére is rendez 21 napos tanfolyamot, amelyen a gyakorló 
iskola vezetője Bognár Károly is szerelne részt venni. A miniszter az úti 
költséget fedezi és ingyen lakást ad ; a többi költség fedezésére az igazgató 
nevezett tanár számára 100 koronát kér a tanítóképzőintézeti pénztár terhére.

A főiskolai kisbizottság e kérelmet pártolólag terjeszti a nagybizottság elé.
A főiskolai nagybizottság Bognár Károly költsé

geinek fedezésére a tanítóképzőintézeti pénztár terhére 
100 koronát megszavaz.

29. Ugyanazon ülése jegyzőkönyvének 8. pontjában a főiskolai kis
bizottság bejelenti megbízatásának lejárását azzal, hogy a nagybizottság 
gondoskodjék a kisbizottság újra való megalakításáról.

A főiskolai nagybizottság a főiskolai kisbizottságot 
következőkép alakítja meg az újabb 6 évre. Elnök:



14

Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő. Tagok: Brunner 
János, Héring Zsigmond, Menyhárd Frigyes, Poszvék 
Sándor, Albrecht Alfréd, Dr. Zergényi Jenő, Bancsó 
Antal, Gecsányi Gusztáv, Papp József igazgatók, Szabó 
József tápintézeti gondnok és Dala Jenő líceumi tanár 
mint jegyző.

30. Jegyző előterjeszti Rosta Ferenc tápintézeti gondnok javaslatát a 
tápintézeti gazdaasszony fizetésének javítására vonatkozólag. A javaslat utal 
arra, hogy a tápintézeti gazdaasszony fizetése ez idő szerint évi 1600 korona, 
amelyet az eddigi gyakorlat szerint 10 egyenlő részletben havi 160— 160 
korona összegben kapott meg, a szünidei 2 hónapra pedig csak az élelmezésre 
volt joga. Ebből a 160 kor.-nyi összegből azonban fizetnie kell a cselédséget, 
amelynek száma a szükséghez képest 6 és 8 között váltakozik. Tekintettel 
arra, hogy a cselédbérek az általános drágasággal szintén nagy mértékben emel
kedtek, továbbá hogy a gazdaasszony olyan bizalmi személy, akinek hűségére 
és becsületességére évenként 35—40.000 korona értékű élelmiszer és egyéb 
érték van bízva ; tekintettel arra, hogy ezt a hűséget és becsületességet a 
fizetés aránytalan csekélységével a fenntartó hatóságnak nem állhat érdekében 
kisértésnek kitenni : — a gazdaasszony fizetésének megfelelő javítása, méltányos 
és helyén való dolog, miért is a tápintézeti gondnokság azt a javaslatot 
terjeszti a főiskolai nagybizottság elé, javítsa meg a tápintézeti gazda- 
asszony fizetését oly módon, hogy a szünidei 2 hónapra is adja meg neki 
a havi 160 koronát.

A főiskolai nagybizottság a tápintézeti gondnok 
ezen javaslatát elfogadja és pártolólag terjeszti azt az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság elé.

31. Olvastatott Gecsányi Gusztáv líceumi igazgatónak a főiskolai nagy
bizottsághoz intézett levele, melyben bejelenti, hogy tekintettel immár harminc 
esztendőt meghaladó tanári és igazgatói szolgálatára, meggyengült egészségi 
állapotára, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz ez évi szeptember hó 
1 -ével kezdődő nyugdíjaztatásáért folyamodott s egyben bejelenti igazgatói 
tisztéről való lemondását is.

A főiskolai nagybizottság sajnálattal látja Gecsányi 
Gusztáv igazgatóval a nevelés és oktatásügy egy buzgó 
munkásának távozását ; lemondását a felhozott okokra 
való tekintettel elfogadja, neki eddigi buzgó és ered
ményes működéséért elismerését és köszönetét fejezi ki.

32. Püspök úr jelenti, hogy Gecsányi Gusztáv líceumi igazgató lemon
dásával, illetve ennek elfogadásával az igazgatói állás megüresedett. Hogy 
az új igazgató megválasztása már a mostani bizottsági ülésen megtörténhessék, 
felhívta a tanártestületet ajánlásának megtételére s a líceumi tanári kar 1913.
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junius hó 17-én tartott ülésének 1. jkvi pontjában a Rendtartás biztosította 
jogánál fogva a megüresedett igazgatói állásra szótöbbséggel (11 szavazattal 
2 ellenében) Hollós János líceumi tanárt ajánlja.

A főiskolai nagybizottság figyelembe vévén a 
líceumi tanári kar ajánlatát, a soproni ág. h. evang. 
líceum (államilag segélyezett főgimnázium) igazgatójává 
a következő hat évre egyhangú felkiáltással Hollós 
János tanárt választja meg, aki Főtiszt, s Méltóságos 
püspök úr szívélyes üdvözlése után a beléje helyezett 
bizalmat megköszönve kijelenti, hogy az igazgatói 
állást elfogadja. Az évi 600 K igazgatói tiszteletdíj ré
szére 1913. évi szeptember hó 1-től kezdve folyósíttatik.

33. Az igazgatói iroda és levéltár átadására nézve
a főiskolai nagybizottság elfogadja Gecsányi Gusztáv 
igazgató azon javaslatát, hogy az átadás f. évi augusztus 
hó elején történjék, a főiskolai kisbizottság két tagjának 
jelenlétében, kik az átadásról jegyzőkönyvet vegyenek 
fel. Addig pedig, illetve július hó 7-étől augusztus 
elejéig a főiskolai nagybizoltság Gecsányi Gusztáv 
igazgatónak szabadságot engedélyez.

34. Olvastatik a líceumi tanártestület 1913. június hó 17-én tartott 
üléséről felvett jkv. kivonata, mely szerint a soproni ág. h. evang. líceumnál 
Gecsányi Gusztáv igazgató nyugalomba vonulásával megüresedett tanszék 
betöltésére vonatkozólag a tanári kar azt javasolja, hogy a pályázat német
latin tanszékre irassék ki. Ezzel kapcsolatban püspök úr utalva arra, hogy 
Stromp Gyula lie. tanár a részére múlt évi október végétől a folyó tanév 
végéig engedélyezett szabadságidő alatt sem nyerte vissza egészségét és 
így a jövő tanév elején a tanítást újra meg nem kezdheti ; utalva arra is, 
hogy f. évi augusztus hó 7-én 30. szolgálati évét be fogja tölteni és így 
teljes fizetésével való nyugdíjaztatását jogosan kérheti, bemutatja nevezett 
tanárnak írásbeli nyilatkozatát, melyben az „bejelenti, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz nyugdíjaztatásáért szóló folyamodását 
1913 augusztus 7-én mindenesetre benyújtja. Ha azonban iskolánk érdeke 
úgy kívánja és abból reá veszteség nem háramlik, azonnal is kész nyug
díjaztatásáért szóló folyamodását benyújtani“. Ez alapon felhívja püspök úr 
a bizottságot, hogy ebben a kérdésben is határozzon.

A főiskolai nagybizottság a bemutatott nyilatkozat 
alapján Stromp Gyula tanár tanszékére is a pályázat 
kiírását elhatározza és így a soproni ev. líceumnál egy 
mennyiségtan-természettani és egy német-latin tan
székre hirdet pályázatot, mindenben elfogadván a
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líceumi igazgató által felolvasott pályázati hirdetés 
szövegét. A pályázat lejártának határidejéül 1913 aug. 
20-át állapítja meg.

35. Olvastatott Bancsó Antal igazgató jelentése a soproni ág. hitv. ev. 
egyetemes theol. akadémia 1912/13. évi állapotáról.

A főiskolai nagybizottság a jelentést egész terje
delmében tudomásul vevén : Payr Sándor theol. akad. 
tanár részére 1913. évi szeptember hó 1-től a negyedik 
ötödéves korpótlékot évi 400 korona összegben ki
utalványozza.

36. A theol. akad. igazgató jelentése kapcsán olvastatott a főiskolai 
kisbizottság által a líceumi könyvtár megvizsgálására Bancsó Antal igazgató 
elnöklete alatt kiküldött s Gecsányi Gusztáv igazgató, dr. Szilvási Gyula 
intézeti orvos, Szabó József és Bothár Dániel líceumi tanárokból álló bizottság
1913. évi junius hó 8-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv, melyszerint a 
bizottság a könyvtári helyiségről s a könyvek állapotáról a helyszínén szerzett 
tapasztalatok alapján elkerülhetetlenül szükségesnek tartja a könyvtár dezin- 
ficiálását, a vakációi hónapokban a helyiség kimeszeltetését, amidőn óvó
intézkedésül a mészbe mérget kell keverni s a padló részeit is méreggel 
bekenni. Szükséges az állványok leszedetése s a könyvek alapos tisztogatása, 
még pedig a féreg által megtámadottaknak szénkéneggel tisztítása külön e 
célra berendezett apparátusban. Egy ilyen készülék a könyvtáros által Bolle 
görzi igazgatótól beszerzett tájékoztatás szerint 1'4 in3 befogadó űrtartalommal 
ott körülbelül 150 koronába kerül, de lehet esetleg nagyobbat is készíttetni. 
— Felkéri ezért a bizottság a főiskolai nagybizottságot a szükséges dologi 
és személyi kiadásokról való gondoskodásra.

A főiskolai nagybizottság meggyőződvén arról, 
hogy a könyvtár dezinficiálása elkerülhetetlenül és 
haladéktalanul szükséges, megbízza a könyvtárost egy 
megfelelő — lehetőleg nagy — dezinficiáló készülék 
beszerzésével amelyben a rovarok által megtámadott 
könyvek dezinficiáltassanak ; megbízza továbbá azzal, 
hogy a többi, nevezetesen vászonkötéses könyveket is 
jól kiporoltassa, az állványokat letisztíttassa. Ebben a 
munkában a könyvtárnál alkalmazott szolgán kívül, 
amennyiben ráérnek, a másik két szolga is tartozik 
segítségére lenni ; azonkívül az igazgatókkal egyetértve 
gondoskodjék megfelelő napszámosokról. Az igazgatókat 
pedig felhatalmazza a nagybizottság a költségeknek a 
theol. akad. és líceumi pénztár terhére való kiutalvá
nyozására.
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37. Ugyanazon igazgatói jelentés kapcsán vonatkozással a múlt évi 
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 42. és 127. pontjára főtiszt, s méltóságos 
püspök úr megbízása alapján a theol. akad. tanári kar a theol. akad. tandíj 
eltörlésének és a reformáció 400 éves jubileuma megünneplésének kérdésében 
a következő határozati javaslatot terjeszti elő: „A theol. akad. tanári kar 
a tandíj eltörlését nem javasolja a következő okokból :

a) A tandíjmentesség kétségkívül jótétemény számba megy s azért 
nem helyes az ilyen jótéteményt az egyesek sajátlagos viszonyaira való 
tekintet nélkül egyszerűen mindenkire egyenlővé tenni. Ehelyett elég volna 
csupán esetröl-esetre korlátolt mértékben osztandó tandíjkedvezményekről 
gondoskodni, mert semmi értelme sem volna annak, hogy olyanok is fel
mentessenek a tandíj fizetése alól, akik erre a kedvezményre reá nem 
szorulnak, vagy reá nem méltók.

b) Az egyház méltóságának nem felel meg, hogy ingyenes oktatással 
csalogassa az ifjakat a lelkészi pályára s már a theologiai tanulmányokra 
való puszta jelentkezést a tandíjmentességgel jutalmazza meg. Ilyen intéz
kedés a középiskolát végzett ifjúságnak épen ambiciózusabb részét riaszt
hatna vissza a theologiai pályától s ezt olyanok asylumává sülyesztené, 
akik sehol másutt nem boldogultak s minden hivatásérzet nélkül csupán 
azért léptek erre a pályára, mert a legolcsóbban biztosítja a kenyér- 
keresetre szükséges diploma megszerzését. Az ilyen belső hivatottság 
nélküli elemeknek a theologiai pályán való elszaporodása pedig minden
esetre nagyobb kárára válnék egyházunknak, mint az időről-időre érezhető 
lelkészhiány.

c) A tandíjmentesség behozatala semmi esetre sem volna alkalmas arra, 
hogy reformációi jubileumi alkotásként szerepeljen.

*

Ha egyházunk a reformáció 400 éves jubileuma alkalmából a lelkész
képzés ügyét is figyelembe venni és előmozdítani óhajtja, sokkal helyesebb 
volna — református testvéreinknek a Kálvin-jubileum alkalmából adott 
példáját követve — arra gondolnunk, hogy akár alapítványok létesítése, 
akár az egyház folyó bevételeiből megfelelő összegek lekötése útján ösztön
díjakat biztosítsunk

a) oly 4 évfolyamot végzett lelkészjelöltek számára, akik tanulmányai
kat valamely külföldi egyetemen kívánják folytatni ;

b) oly gyakorló lelkészek és theologiai tanárok számára, akik tanul
mányaik kiegészítése s az egyházi gyakorlati élet, különösen a belmissziói 
munka terén való tájékozódás és tapasztalatszerzés céljából óhajtanak kül
földi tanulmányi utakat tenni.

Ily tanulmányi ösztöndíjak létesítése kétségkívül sokkal méltóbb 
volna a reformáció emlékéhez és sokkal nagyobb haszonnal járna egyházunkra 
nézve, mint a tandíjak eltörlése.

2
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Ami pedig végül a lelkészhiányt illeti, ezen ilyen külső, mesterséges 
eszközök nem segíthetnek, ha maga az élet nem segít. Csak ha egyházunk
ban és pedig úgy a vezetőkben mint az ő lelkes munkájuk nyomán a hívek 
seregében a reformáció jubileumának ébresztő hatása alatt újra feléled hit
buzgó őseink szelleme s így egyházunk, amidőn ama nagy idők emlékét 
ünnepli, igazán élő egyházként mutatkozik, csak akkor várhatjuk a lelkész
hiánynak oly megszűnését, amelyben örömünk lehet. Adja Isten, hogy 
úgy legyen.“

A főiskolai nagybizottság a javaslatot egész ter
jedelmében magáévá tevén pártolólag terjeszti azt el
fogadás végett az egyházkerületi, illetve annak útján 
az egyetemes közgyűlés elé.

38. A theol. akad. igazgatói jelentés kapcsán olvastatott Stráner Vilmos, 
Payr Sándor és Pröhle Károly theol. akad. tanárok kérvénye, melyben hivat
kozással arra, hogy a gyakorlati lelkészi hivatalban töltött éveknek csupán 
feles számban való beszámítása közöttük különösén azokra, akik hosszab 
időt töltöttek lelkészi pályán, nagyon érzékeny veszteséget jelent; hivatkozással 
arra is, hogy az egyetemes egyházi nyugdíjintézet a theol. tanároknál is 
teljesen számítja be a lelkészi szolgálat éveit, s ez a méltányos intézkedés 
rájuk nézve értékét veszti, ha a fenntartó testület legalább a korpótlék szá
mításánál ugyanarra az alapra nem helyezkedik; hivatkozással továbbá arra, 
hogy ha a lelkészi évek csak felerészben számíttatnak be, a jobb javadal- 
mazású lelkészek akkor is távoltartják magukat a theol. tanári állásoktól, ha 
arra hivatottak volnának ; hivatkozással végül arra, hogy a gyakorlati lelkészi 
szolgálat kiváló jelentősége megérdemli azt, hogy a theol. tanári szolgálatba 
átlépő a lelkészi pályán töltött éveit jogilag se veszítse el : — mindezek 
alapján arra kérik a főiskolai nagybizottságof, hogy ötödéves korpótlékük 
számításánál rendes lelkészül való alkalmaztatásuk kezdete, vagyis :

a) Payr Sándorra nézve a z ............................1888. év
b) Stráner Vilmosra nézve a z ........................  1890. év
c) Pröhle Károlyra nézve a z ........................1901. év

állapíttassák meg s az ennek megfelelően számított korpótlékokat azaz d) 
Payr Sándornak a különben is esedékes negyediken kívül az ötödiket, 
b) Stráner Vilmosnak a harmadikat és negyediket, c) Pröhle Károlynak a 
másodikat a jövő 1913/14. tanév kezdetétől fogva kiutalványozni szíveskedjék, 
a következő korpótlék pedig mindegyikük javára a rendes lelkészi szolgálat 
kezdetének megfelelő időben válnék esedékessé !

Ámbár a korpótlékok a tanári pályán mindenütt 
a rendes tanári alkalmaztatástól számíttatnak, mégis 
tekintve a theol. tanári pályának a lelkészihez való 
egészen sajátos viszonyát, a főiskolai nagybizottság a 
kérést méltányosnak tartja s a rendes lelkészi szolgálati
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éveknek a theol. akad. tanárok javára való teljes be
számítását korpótlék tekintetében elvileg helyesli, miért 
is a kérést azzal teszi át az egyházkerületi pénzügyi 
bizottsághoz, hogy amennyiben a theol. akad. pénztár 
kellő fedezettel rendelkezik, terjesszen megfelelő javas
latot az egyházkerületi közgyűlés elé.

39. Olvastatott Gecsányi Gusztáv igazgató jelentése a soproni ág. hitv. 
lcieum 1912/13. évi állapotáról.

A főiskolai nagybizottság a jelentést egész terje
delmében tudomásul vevén :

a) Revuczky Vilmos okleveles helyettes tanárt, 
ki nevelő és oktató hivatását a lefolyt tanévben buzgón 
és eredményesen töltötte be, a soproni ág. hitv. evang. 
líceumban (államilag segélyezett főgimnáziumban) az 
általa eddig is képviselt görög-latin tanszékre rendes 
tanárrá megválasztja, illetve előlépteti és a líceumi 
rendes tanárok sorrendjébe Szabó Kálmán után beik
tatja. Javadalmazása évi 2400 korona törzsfizetés, 
melyet az állam személyi pótlékkal kiegészít, öt ízben 
200—200 korona ötödéves korpótlék és a soproni lak
bérosztálynak megfelelő, — 800 korona — lakáspénz. 
Rendes tanári fizetése 1913. évi szept. 1-től folyósíttatik.

b) Téby Mihály okleveles tornatanítót, ki hivatását 
a lefolyt tanévben buzgósággal és szakértelemmel töl
tötte be, a soproni ág. hitv. evang. líceumban (államilag 
segélyezett főgimnáziumban) rendes tornatanítóvá meg
választja, illetve előlépteti. Javadalmazása évi 1600 
korona törzsfizetés, melyet az állam személyi pótlékkal 
kiegészít, öt ízben 200—200 korona korpótlék és a 
soproni lakásbérosztálynak megfelelő — 720 korona —r 
lakáspénz. Kötelessége az 1—VIII. osztályban a torna
tanítás a tanterv szerinti óraszámban, a játékdélutánok 
vezetése, általában az iskola körébe tartozó testi nevelés 
összes teendőinek elvégzése. Rendes tanári javadalma
zása 1913. szeptember hó 1-től folyósíttatik.

c) Rosta Ferenc soproni ev. líceumi tanárnak az 
1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének
95., illetve az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 101. pontjában foglalt határozatok 
alapján 1912. évi január hó 1 -töl számítva a VIII. 
fizetési osztálynak Sopronban megfelelő lakáspénzt — 
évi 1040 koronát — kiutalványozza.

2*



d) Dala Jenő soproni ev. líceumi tanárnak 1913. 
szeptember hó 1-től kezdve az első ötödéves korpót
lékot évi 200 korona összegben kiutalványozza.

40. Olvastatott Papp József igazgatónak a soproni evang. tanítóképző 
intézet 1912/13. évi állapotáról szóló jelentése.

A főiskolai nagybizottság a jelentést tudomásul 
vevén :

a) Ihász Ferenc tanár részére 1913. szeptember 
hó 1-től kezdve a második ötödéves korpótlékot évi 
200 korona összegben kiutalványozza.

b) Kerber János segédtanárt, aki a tanítóképző 
intézetben hivatalát kiváló szakképzettséggel s lelkiis
meretes buzgósággal tölti be s immár öt évi tanári 
szolgálatra tekinthet vissza, jelenlegi törzsfizetésének 
és lakáspénzének meghagyása mellett véglegesíti, illetve 
rendes tanárrá lépteti elő, ha e törzsfizetését a nagy- 
mélt. vallás és közoktatásügyi minisztérium a IX. fizetési 
osztálynak megfelelő rendes tanári fizetés összegéig 
személyi pótlékkal kiegészíti, mely célból felkéri a 
főiskolai nagybizottság püspök urat a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter úrhoz megfelelő felterjesztés 
intézésére s a tanítóképző intézeti igazgatót e felter
jesztés elkészítésére.

c) Az esetre, ha a minisztérium a fenti b) pont
ban foglalt kérelmet nem teljesítené, a főiskolai nagy
bizottság Kerber János tanár helyzetének biztosítása 
végett elhatározza, hogy, ha addig, míg Kerber János 
fizetése államsegéllyel rendes tanári fizetéssé kiegészítve 
nincs, a tanítóképző intézetben valamely magasabb 
törzsfizetésü tanári állás megüresedik, Kerber János 
ezen állásra előlép.

d) Papp József igazgatónak, az intézeti könyvtár 
sok fáradsággal járó rendezéséért a főiskolai nagybizott
ság hálás köszönetét nyilvánítja.

41. Olvastatott Budaker G. Károly igazgató jelentése az egyházkerületi 
kőszegi leánynevelő-intézet 1912/13. évi állapotáról.

A főiskolai nagybizottság a jelentést tudomásul 
vevén :

a) Tholdné Nagy Stefánia r. tanítónőnek 1913. évi 
szeptember hó 1-től kezdve a második, Krafka Boriska 
r. tanítónőnek pedig 1914. évi február hó 1-től kezdve
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az első ötödéves korpótlékot 200—200 korona évi 
összegben kiutalványozza.

b) Petrik Vilma nevelőnőnek a slöjdmunka és 
vésöfaragás sikeres tanításáért a főiskolai nagybizottság 
elismerését nyilvánítja, utalással arra, hogy részére e 
címen a most lefolyt 1912/13. tanévre 200 korona 
tiszteletdíjat már a múlt évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 126. pontja megszavazott.

42. Elnök előterjeszti Németh Sámuel igazgatónak a felsőlövői ág. h. 
ev. főgimnázium 1912/13. évi állapotáról szóló jelentését. A jelentés szerint 
a tanulók létszáma csökkent (összesen 164-en voltak) különösen a felsőbb 
osztályok néptelenek. Az intézet deficittel küzd, helyzete válságos s ilyen 
marad mindaddig, míg a teljes fenntartási évi államsegély birtokába nem jut.

Tudomásul szolgál.

43. Elnök előterjeszti Gyalog István igazgatónak jelentését a bonyhádi 
ág. h. ev. főgimnázium 1912/13. évi állapotáról.

A főiskolai nagybizottság az intézet buzgó és 
sikeres munkásságáról tanúskodó jelentést megnyug
vással veszi tudomásul; az intézet halottjainak, néhai 
Molnár Kálmán rendes tanárnak, Szeniczey Géza 
esperességi felügyelőnek, Nádasy Kálmán tiszteletbeli 
esperességi felügyelőnek és Szent-Ivány Miklós kis- 
bizottsági elnöknek, az egyház és iskola sok éven át 
fáradhatatlan lelkes munkásainak emlékét jegyző
könyvében megörökíti.

44. Elnök előterjeszti Stettner Aurél igazgató jelentését a felsőlövői 
ág. hitv. evang. tanítóképző-intézet 1912/13. évi állapotáról. A jelentés 
míg egyfelől az önállóvá lett intézetnek újabb örvendetes fejlődéséről tanús
kodik, addig másfelől reámutat az intézet súlyos anyagi helyzetére, ház
tartása rendezetlenségére s felszereléseinek hiányos voltára s ez alapon kéri 
az egyházkerülettől az intézet anyagi támogatását is.

Tudomásul szolgál azzal, hogy az intézet anyagi 
támogatása iránti kérelmet a főiskolai nagybizottság 
az egyházkerületi pénzügyi bizottság jóakaró figyelmébe 
ajánlja.

45. Az igazgatói jelentések kapcsán püspök úr bemutatja az egyház- 
kerület fennhatósága, illetve felügyelete alá tartozó középiskoláknak a meg
bízott tankerületi főigazgatók, nevezetesen Városy Tivadar győri, Kárpáti 
Kelemen székesfekérvári tankerületi főigazgató. Marusák Pál felsőbb leány
iskolái miniszteri biztos és Dr. Tuszkay Ödön, a tornatanítás és hygienia
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felügyeletére a felsőlövői főgimnáziumhoz kiküldött miniszteri megbízott 
által történt megvizsgálásáról felvett s az illető intézetek igazgatói által hozzá 
beküldött jegyzőkönyvek egy-egy példányát. E jegyzőkönyvek az állami 
főfelügyeleti jog gyakorlásából kifolyólag a közoktatásügyi kormány előtt 
vannak hivatva az intézetek állapotáról és évi működéséről beszámolni s az 
igazgatói jelentésekkel megegyezően általában megnyugtató képet tárnak elénk 
ez évben is a meglátogatott intézetekről s úgy a tanulmányi eredményt, mint a 
fegyelmi állapotot megfelelőnek, kielégítőnek mondják. Megelégedéssel nyilat
koznak az intézetek egészségi viszonyairól s magukról az intézeti épületekről 
is, kivéve a soproni líceumot, melyre vonatkozólag a jegyzőkönyv „kijelenti, 
hogy az intézet jól felfogott érdeke, a modern pedagógiai és hygiéniai 
tekintetek sürgetőleg követelik az új épületnek mielőbbi felépítését“ .

Tudomásul szolgál.

46. A kőszegi leánynevelőintézeti helyi bizottság 1912. évi szeptember 
hó 9-én tartott ülésének 7. jegyzőkönyvi pontja szerint a múlt évi egyház
kerületi közgyűlés 181. jegyzőkönyvi pontjával egy évre szabadságolt Arató 
István rendes tanárnak helyettesítését a VI. osztály hiányában az intézetnek 
rendes tanerői vállaltak el oly módon, hogy a helyettesítés díját a vállalt 
munkára való tekintet nélkül maguk közt egyenlő részben elosztották.

Tudomásul szolgál.

47. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 8. pontja szerint vonatkozással 
a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 190. pontjára Tholdné 
Nagy Stefánia tanítónő helyettesítését három hónapra Mally Irén old. polgár- 
iskolái tanítónő vállalta el.

Tudomásul szolgál.

48. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 12. pontja szerint a kőszegi 
leánynevelőintézetben a vallásoktatást e tanévben Balikó Lajos lelkész telje
sítette és pedig főleg didaktikai és pedagógiai okokból az összes osztályok 
külön-külön nyertek vallásoktatást.

Tudomásul szolgál.

49. Az 1913. évi január hó 7-én tartott ülésének 4. jegyzőkönyvi 
pontja szerint a helyi bizottság javasolja, hogy Tholdné Nagy Stefánia 
tanítónőnek, ki a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 190. 
pontjával 1912. év szeptember, október és november hónapjaira szabadságot 
kapott, de betegsége miatt még decemberben sem taníthatott, az általa 
helyettesének díjazására ezen egy hónapra az intézet pénztárába befizetett 
100 korona méltányosságból visszatéríttessék.

A főiskolai nagybizottság, tekintve, hogy a helyet
tesítésre betegség miatt volt szükség és a tantárgyak
nak új beosztása s ismét más tanerőkkel való ellátása
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didaktikai szempontból sem lett volna helyeselhető, 
Tholdné Nagy Stefániának a befizetett 100 koronát az 
intézeti pénztárból visszautalja.

50. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a múlt évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 193. pontja alapján a helyi bizott
ság tárgyalta a felsőbb leányiskolái igazgatónak külföldi tanulmányútjára 
vonatkozó előterjesztését. — Eszerint „tanulmányozás szempontjából első 
sorban Németország jöhet tekintetbe, mivel ott 1908 óta a nőnevelő inté
zeteket gyökeresen átalakították s mivel az ottani viszonyok a mi körülmé
nyeinknek legjobban megfelelnek. Mivel a német nőnevelőintézet négy 
különféle típust tüntet fel, t. i. van a) felsőbb leányiskola, b) gyakorlati 
irányú, u. n. Frauenschule, c) tanítónöképző, d) középiskola, amely megint 
háromféle: 1. gimnázium, 2. reáliskola és 3. reálgimnázium, azért a tanul
mányút, jóllehet csak az igazán mintaszerű intézeteket kellene meglátogatni, 
mégis legalább 2—3 hetet venne igénybe s hozzávetőleges számítással 
700—800 koronába kerülne. Előzőleg a porosz és szász kormánytól a m. 
kir. kormány révén az intézetek meglátogatásához az engedélyt kellene 
kieszközölni s a részletes tervezet megállapítása végett valamely külföldi 
szakemberrel kellene összeköttetésbe lépni. Mindenesetre meg kellene láto
gatni Berlin, Lipcse és Drezda megfelelő intézeteit".

A helyi bizottság egy ily külföldi tanulmányút szükséges és célszerű 
voltát elismerve, annak mielőbbi megvalósítását kívánatosnak tartja, úgy 
azonban, hogy az legalább is egy hónapra terjedjen. Felkéri azért a főiskolai 
nagybizottságot, hogy a tervbe vett tanulmányutat elvben engedélyezze és 
az egy hónapi költség — mintegy 800 korona — fedezetéről a pénzügyi 
bizottság révén gondoskodjék.

A főiskolai nagybizottság, bár elismeri egy ily 
külföldi tanulmányútnak hasznos és gyümölcsöző voltát, 
az intézet jelenlegi viszonyai között az igazgatónak 
tervezett kiküldetését még sem engedélyezheti, nem
csak azért, mert a leánynevelőintézet újra napirenden 
levő átalakításának kérdését semmiféle németországi 
intézet viszonyaira való utalás meg nem oldhatja, 
hanem főképen azért, mert a helyi bizottság által 
ugyanazon jegyzőkönyvben előterjesztett 1913. évi 
költségelőirányzat ismét 25.320 korona 76 fillér előre
látható hiányt tüntet fel.

51. Az 1913. évi január hó 24-én tartott ülése jegyzőkönyvének 5. 
pontjában a helyi bizottság pártolólag terjeszti a főiskolai nagybizottság elé 
Budacker Károly felsőbb leányiskolái igazgatónak azt az indítványát, mellyel 
javasolja, hogy özv. Teke Lajosné házvezetőnőnek díja, tekintettel az álta-
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lános drágaságra, melynek következtében minden bér is emelkedett, továbbá 
tekintettel arra, hogy a házvezetőnő tisztét példás buzgósággal és minden 
tekintetben kielégítően látja el, 1912. évi szeptember 1-től kezdve évi 120 
— azaz havi 10 — koronával felemeltessék.

A főiskolai nagybizottság a kőszegi leánynevelő
intézeti bizottság ezen javaslatát pártolólag teszi át az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

52. Az 1913. évi március hó 8-án tartott helyi bizottsági ülés jegyző
könyvének 6. pontja szerint a helyi bizottság örömmel vette tudomásul a 
kőszegi felsőbb leányiskolái igazgató azon jelentését, mely szerint a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium 177.259—65/1912. számú rendeletével Bakó 
Ilona, Bakos Julia, Grünberg Margit, Krafka Borbála, Miklós Berta és Tholdné 
Nagy Stefánia tanítónők fizetéskiegészítési államsegélyét 1913 január 1-től 
egyénenként 1000 koronáról 1600 koronára, .Freyler Emma tanítónő állam
segélyét pedig 400 koronáról 940 koronára emelte fel oly célból, hogy az 
egyházkerület nevezett tanítónőknek eddigi 1600 korona (1000 korona fizetés 
és 600 korona lakás- és eltartás-egyenérték) fizetését egyenként 600, illetve 
(Freyler Emmánál) 540 koronával leszállíthassa s ezt az összeget nevezetteknek 
mint szabályszerű lakáspénzt szolgáltathassa ki, kikötvén, hogy a lakáspénz 
mindenkor a fizetéshez arányosan legyen megállapítva. (70.741/1912. sz. rend.)

A főiskolai nagybizottság örömmel veszi tudo
másul, hogy a magas tanügyi kormányhoz a kőszegi 
felsőbb- leányiskolái tanítónők lakáspénzének rendez- 
lietése iránt intézett felterjesztés kedvező elintézést 
nyert. Ennélfogva a felterjesztés alapjául szolgáló
1912. február hó 6-iki egyházkerületi pénzügyi bizott
sági határozatok és a fent idézett miniszteri rendeletek 
alapján megállapítja, hogy 1913. január hó 1-től fogva 
Bakó Ilona, Bakos Julia, Grünberg Margit, Krafka 
Borbála, Miklós Berta és Tholdné Nagy Stefánia tanító
nők a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület kőszegi felsőbb 
leányiskolái pénztárától évi 1000 korona, azaz egyezer 
korona törzsfizetést és negyedévenként kiszolgáltatandó 
évi 600 korona lakáspénzt élveznek. Freyler Emma 
tanítónő törzsfizefése pedig az egyházkerülettől ugyan
csak 1913 január 1-től fogva 1060 korona, azaz egy
ezerhatvan korona, lakáspénze 540 korona. A lakás
pénz a bennlakó tanítónőknél (ez idő szerint csak 
Bakó Ilonánál és Bakos Júliánál) a bennlakás egyen- 
értékéül szolgál s nekik, míg bennlakók, ki nem szolgál
taik. A lakáspénz mindig a Kőszeg városára érvényes 
lakbérosztály (ez idő szerint az V-ik) szerint annak a
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fizetési osztálynak niegfelelőleg állapíttatik meg, melybe 
a tanítónők a fizetés-kiegészítési államsegély révén 
besoroztattak. A korpótlékok változatlanul maradnak. 
A tartásdíj megtérítése a tanítónők részéről 1913. január 
1-től megszűnik.

53. Az 1913. évi junius hó 11-én tartott ülés jegyzőkönyvének 8. pont
jában a helyi bizottság pártolólag terjeszti a főiskolai nagybizottság elé Bakó 
Ilona tanítónőnek azon kérését, hogy az 1913. évi augusztus hó 1-től kezdve 
az intézeten kívül lakhassék.

A főiskolai nagybizottság Bakó Ilona tanítónőnek 
1913 augusztus 1-től fogva az intézeten kívül lakást 
megengedi s részére ugyanazon időtől számítva a meg
felelő lakáspénzt — évi 600 koronát — kiutalványozza, de 
hangsúlyozza, hogy azért nevezett tanítónő a köteles 
felügyeletet az intézetben teljesíteni tartozik s kilépé
sével kapcsolatban a fenntartó hatósággal szemben 
semmiféle jogigényt nem támaszthat. A kilépés által fel
szabaduló helyiségnek zongoraszobául való felhasználá
sához a főiskolai nagybizottság hozzájárulását megadja.

54. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 9. pontja szerint Tholdné Nagy 
Stefánia rendes tanítónő megváltozott családi viszonyaira való tekintettel f. 
évi szeptember hótól kezdődő 3 havi szabadságot kér úgy, hogy a helyet
tesítésével felmerülő költség fizetéséből egyenlíttessék ki.

„A helyi bizottság a kérvényt pártolólag terjeszti ugyan a főiskolai 
nagybizottság elé, de mégis kénytelen azt az aggodalmát Kifejezni, hogy az 
évenkénti hónapokra szóló szabadságolás az iskola fegyelmi és tanulmányi 
állapotára kedvezőtlen hatást gyakorol.“

A főiskolai nagybizottság Tholdné Nagy Stefánia 
tanítónőnek a felhozott okra való tekintettel a kért 
3 havi szabadságot az intézeti pénztár terhére meg
adja s megbízza a helyi bizottságot, hogy a szükséges 
helyettesítésről az igazgatóval és tanári karral egyet
értőig gondoskodjék.

55. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 15. pontjában a helyi bizottság 
hivatkozva egy korábban hozott határozatára, mely szerint alkalomadtán egy 
francia társalgónő alkalmazásának jogát magának fenntartja, az igazgató 
által személyesen ismert linci születésű Bünker Józefin old. polgáriskolai 
(német és francia szakos) tanítónőnek társalgónői minőségben való alkal
maztatása iránt tesz előterjesztést a főiskolai nagybizottság elé.

A főiskolai nagybizottság egy francia társalgó
illetve nevelőnő alkalmazását szükségesnek ismeri el,



azt egyelőre egy próbaévre javasolja is s ezért a kérdést 
az egyházkerület pénzügyi bizottsághoz teszi át, hogy 
a költség fedezése tekintetében javaslatot terjesszen elő.

56. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 16. pontjában a helyi bizottság 
utalással arra, hogy a felsőbb leányiskolái igazgató lakásviszonyai jóformán 
tarthatatlanok s az elmúlt télen a lakás kedvezőtlen volta családjában folytonos 
betegeskedést okozott ; utalással továbbá arra, hogy a lakás eredetileg sem 
készült egy család részére, amiért is szembeszökő hiányai vannak, pl. nincsenek 
mellékhelyiségéi, nincsen pincéje, mosókonyhája, éléskamrája ; utalással végül 
arra, hogy ha az igazgató az intézeten kívül lakna, az intézet helyiségeinek 
sokszor kifogásolt csekély száma számottevően szaporodna; — mindezek 
alapján a helyi bizottság felkéri a főiskolai nagybizottságot, hogy az igaz
gatónak az intézeten kívül való lakhatását fizetési osztályának megfelelő 
lakáspénz kiutalása által lehetővé tegye.

A főiskolai nagybizottság aggodalommal látná, 
hogy mikor az intézetből az internátus vezetőjén kívül 
az utolsó bennlakó tanítónő is kiköltözik, egyúttal még 
az intézet igazgatója is kiköltözködjék és így, bár a 
felhozott okokkal a kérést teljes mértékben megokolva 
látja, mégis felhívja a helyi bizottságot, keressen útat 
és módot az igazgatói lakás említett hiányainak oly 
módon való megszüntetésére, hogy az igazgató továbbra 
is az intézetben bennmaradhasson.

57. A kőszegi leányiskolái helyi bizottság jegyzőkönyveivel kapcsolat
ban vonatkozással a múlt 1912. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
63. pontjában foglalt felhívásra

a főiskolai nagybizottság a következő határozati javas
latot fogadja el és terjeszti elfogadás végett az egyház
kerületi közgyűlés elé: Az egyházkerülcti közgyűlés 
úgy a valláserkölcsi nőnevelés, mint a nőknek kenyér- 
kereseti pályára való kiképeztetése szempontjából kívá
natosnak tartja egy egyetemes jellegű tanítónőképző- 
intézet létesítését, egyúttal kijelenti, hogy abban az 
esetben, ha az egyházegyetem ezt az intézetet a dunán
túli egyházkerületben állítja fel, — az intézet fenn
tartásához szükséges arányos évi hozzájáruláson kívül 
— annak számára saját nőnevelö intézetével kapcsolat 
ban már most felajánl alkalmas telket.

58. Püspök úr előterjeszti, illetve ismerteti a kőszegi felsőbb leány
iskola polgári iskolává átalakításának s tanítónő-képzőintézettel való kiegé
szítésének kérdését s ezzel kapcsolatban előadja, hogy a leánynevelőintézetet
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gazdasági tanfolyammal is ki kellene egészíteni. Ebből a célból most jó 
alkalom kínálkoznék egy megfelelő telek megszerzésére, melyet az ő meg
bízásából Dr. Schneller Aurél, helyi bizottsági elnök f. évi szeptember 15-éig 
le is kötött, illetve az optio jogát rá megszerezte, természetesen az egyház- 
kerületnek minden kötelezettsége nélkül. A kötelező nyilatkozatot Dr. Schneller 
Aurél helyi bizottsági elnök egész terjedelmében felolvassa. — Püspök úr a 
telek megvételére óhajtja fordítani azt az összeget, melyet e célra összegyűjtött.

A főiskolai nagybizottság a kőszegi felsőbb leány
iskola polgári iskolává való átalakításának és tanítóuő- 
képzőintézettel való kiegészítésének kérdésében állást 
nem foglal, a telek vétel ügyét pedig átteszi az egyház
kerületi pénzügyi bizottsághoz.

59. A múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 149. pontja 
alapján, miután az egyházkerületi pénzügyi bizottság egy a líceumi tanári 
kar által az új líceumi épület és internátus helyéül kiszemelt telekre az elő
vételi jogot biztosította, püspök úr a líceumi tanártestület által nyújtott 
részletes adatok és tervvázlatok alapján Schármár Károly soproni építész 
által készített épülettervvázlatokkal és költségvetéssel felszerelt kérvényt 
nyújtott be a vallás- és közokt. m. kir. minisztériumhoz a 209/912. számú 
leirattal megígért államsegélynek az új állami költségvetésbe való felvétele,

t  illetve folyósítása iránt.
Erre vonatkozólag olvastatik a vallás- és közokt. m. kir. miniszter 

urnák 38.147/913. sz. leirata, melyszerint „a soproni ág. h. ev. főgimnázium, 
internátus és betegpavillon terveit azzal küldi vissza, hogy, miután az épít
kezési költségekre hivatali elődje által kilátásba helyezett 500.000 korona 
beruházási államsegélyt a törvényhozás még nem szavazta meg s az ország 
jelenlegi pénzügyi helyzete mellett nem tudja, vájjon a szükséges költség- 
vetési fedezet mikor lesz biztosítható s így a kért összeg engedélyezése 
esetleg csak évek múlva következik be, a tervezett építkezés elbírálása a 
szükséges fedezet biztosítása előtt nem időszerű“ . Általában azonban már 
most is kifogásolja a tornacsarnok tervezett elhelyezését s megjegyzi, hogy 
„az egész építkezés felesleges luxussal terveztetik, miért is felhívja a fenn
tartót, hogy a tervezetet vegye ebből a szempontból revízió alá“.

A főiskolai nagybizottság a miniszteri leiratot 
sajnálattal veszi tudomásul ; a líceumi tanártestületet 
felhívja, hogy a tervezetet a miniszteri leiratban említett 

»  ̂ szempontból vegye revízió alá, hogy az alkalmasnak
látszó időben ez ' alapon a kérés késedelem nélkül 
megújítható legyen.

60. A líceum építésére kért államsegély kérdésével, illetve a 38.147/913. 
számú miniszteri leirattal kapcsolatban olvastatik a líceumi tanártestület 
következő indítványa :
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Tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi in. kir. miniszter úr 
38.147/913. számú leiratával intézetünk fenntartó testületének egy új líceumi 
épület emelése céljából építési államsegély kiutalványozása iránti kérését 
nem elvi okokból, hanem tisztán csak a mostani súlyos pénzügyi helyzetre 
való hivatkozással utasította el, és így teljes mértékben fennhagyta a reményt, 
hogy e pénzügyi helyzet jobbra fordultával, ha mindjárt csak néhány év 
múlva is, elődjének határozott, írásbelileg adott Ígéretét teljesíteni fogja; 
tekintettel arra is, hogy líceumunk épületének fogyatkozásai évröl-évre érez
hetőbbekké lesznek s az építés nem sok idő múlva elodázhatatlannak fog 
mutatkozni; tekintettel továbbá arra, hogy ha az újépület helyéül kiszemelt 
teleknek megvételét 1914. áprilisában, — amikor a kikötött elővételi jog 
érvénye megszűnnék, egyházkerületünk elmulasztja s a tulajdonost a 
kötelezettségből kiengedi, akkor nagyon hosszú időre lehetetlenné teszi az 
építést, mert a városban, illetve annak közelében több ily alkalmas s előnyös 
lelek alig található ; tekintettel végül arra, hogy a kiszemelt teleknek értéke 
úgyszólván napról-napra emelkedik úgy, hogy ha egyházkerületünk abba 
az alig képzelhető helyzetbe kerülne is, hogy egyáltalában, vagy ott nem 
építhetne, a telket akkor okvetlen nyereséggel értékesíthetné: — mindezek 
alapján a líceumi tanári kar a szóban forgó telek megszerzését mindenképen 
kívánatosnak és szükségesnek tartja s azon tisztelettel teljes kéréssel fordul 
az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, szíveskedjék utat és módot keresni 
a nevezett teleknek az oplio lejárta alkalmával való végleges megszerzésére; 
—  a főiskolai nagybizottságot pedig felkéri a tanári kar, hogy ezen óhajtását, 
illetve kérését hathatósan támogatni kegyeskedjék.

Az indítványt a főiskolai nagybizottság pártolólag 
teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

61. Utalással a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
urnák 209/912. számú leiratára, melyben egy a soproni evang. líceummal 
kapcsolatos internátus emelésére s magának a líceumnak újjáépítésére
600.000 korona építési államsegélyt helyezett kilátásba, a líceum tanártestülete
1913. február hó 19-én tartott ülésében javaslatot készített a felállítandó 
internátusra vonatkozólag föképen abból a célból, hogy a minisztériumhoz 
benyújtandó vázlatos épülettervek elkészíthetők legyenek. E javaslatában a 
tanári kar az internátus szükségességét azzal okolja meg, hogy új iskolai 
épület emelésére is csak e címén kaphatunk segélyt, továbbá, hogy a tanulók
nak mostani szállásviszonyai sem tanulmányi, nevelési, sem egészségi szem
pontból nem mindenütt kielégítők. —  Az alapítandó internátus rendszeréül 
a tanári kar a családias jellegű kisebb csoportrendszert ajánlja, mely szerint
5—5 tanuló alkotna egy-egy kis családot egy felsőbb osztályos kifogástalan 
tanuló közvetlen vezetése alatt s minden ily családnak lenne egy nappali 
dolgozó és egy hálószobája egymás mellett. Az intézetet, vagyis „a soproni 
evang. líceumi tanulók Otthoná“-t a javaslat 120 tanulóra tervezi s ennek
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megfelelőig osztja be. — Fenntartására vonatkozólag a tanári kar első 
sorban a tanulók befizetéseit veszi számításba és pedig úgy, hogy a tervezett 
maximális díjat évi 700 koronát csak a fele fizetné; a többi kedvezményes 
lenne; így azonban az évi egész fenntartási költség épen nem volna bizto
sítva úgy, hogy az intézet létesítendő alapítványokból, adományokból és 
gyűjtésből igen tekintélyes összegre szorulna évenként. — Az alumneum 
és az Otthon viszonyát a javaslat úgy tervezi, hogy egyelőre az alumnisták 
a mostani feltételek mellett az Otthonban kapnának mint bejárók élelmezést 
s a kedvezményesekért az egyházkerület, illetve a meglevő alapítványok 
fizetnék be a megfelelő díjat.

A javaslatot püspök úr Stetlner Gyula, Kund Sámuel és Horváth Sámuel 
esperes uraknak küldötte meg s kérte ki arra vonatkozó véleményüket. 
Közülük Kund Sámuel és Horváth Sámuel esperes urak részletesebben foglal
koznak a javaslattal s főleg azt kifogásolják benne, hogy nem gondoskodik 
eléggé a felállítandó internátus fenntartásáról, illetve nem tud reámutatni 
oly biztos forrásokra, melyekből az évi kiadások teljesen fedezhetők lenné
nek. Emiatt egyikük sem tud az internátus felállításához hozzájárulni.

A főiskolai nagybizottság, bár örömmel látná az 
internátusnak a javaslatban tervezett alakban való meg
valósítását, mégis tekintettel arra, hogy a javaslatban 
nemcsak annak fenntarthatását nem látja biztosítva, 
hanem a 38.147/913. sz. miniszteri leirattal a felépítésére 
kért államsegély engedélyezése is esetleg évekre elha- 
lasztatott, a javaslat részletes tárgyalását mellőzi, azt 
egyelőre a napirendről leveszi; de mivel az idézett 
miniszteri leiratban foglalt azon megjegyzés, hogy az 
egész építkezés felesleges luxussal terveztetik, talán 
első sorban az internátus tervére vonatkozik, felhívja 
a líceumi tanártestületet e tervezetnek is az említett 
szempontból való revideálására.

62. Püspök úr bemutatja „a magyarországi ágostai hitvallású evan
gélikus egyetemes egyház joghatósága alá tartozó középiskolák tanárainak 
szolgálati viszonyairól“ szóló Szabályrendelet-javaslatot s a soproni evang. 
líceumi tanártestületnek 1913. évi junius hó 10-én s a bonyhádi ág. h. ev. 
főgimnáziumi tanári karnak 1913. évi junius hó 11-én tartott értekezletében 
e Szabályrendelet-javaslatra tett észrevételeit.

A főiskolai nagybizottság a Szabályrendelet-javas
lathoz s úgy a soproni ev. líceumi, mint a bonyhádi 
főgimnáziumi tanári kar által javasolt módosításokhoz 
hozzájárul s ezeknek figyelembe vételével ajánlja annak 
elfogadását az egyházkerületi közgyűlés útján az egyet, 
közgyűlésnek.
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63. Gergál Sándor tótszentmártoni (Zalamegye) lakos, hivatkozással 
községi bizonyítvánnyal igazolt vagyontalanságára s arra, hogy mint szegény 
falusi iparos (cipész) csekély keresetével megélhetését is csak nehezen bizto
síthatja, a folyó tanévben Szepetneken a IV. elemi osztályt végzett Juliska 
nevű leánya számára a jövő tanévre a kőszegi felsőbb leányiskolában egy 
ingyenes helyért folyamodik abból az okból is, mivel mostani tartózkodási 
helyén, hol a lakosság horvátajkú róm. kath., leánya is csak róm. kath. 
iskolába járhatna, de vallásos oktatásban nem részesülhetne.

Mivel az intézet pénzügyi helyzete miatt a fő
iskolai nagybizottság a meglévő kedvezmények határát 
át nem lépheti, e határon belül pedig a kedvezmények 
odaítélésének joga a helyi bizottságot illeti, a kérvényt 
a kőszegi leányiskolái helyi bizottsághoz teszi át további 
eljárás végett.

64. Neumann Jakab, jelenleg kismartoni lakos hivatkozással arra, hogy 
a lefolyt 1912/13. tanévben november 15-én szülői kívánságára a soproni 
evang. liceumból (a Vili. osztályból) kilépett, egy negyedévi tandíja vissza
térítéséért folyamodik.

A főiskolai nagybizottság a szabályzathoz ragasz
kodva, Neuman Jakabot kérésével elutasítja.

65. Hollós János nagybizottsági jegyző hivatkozva arra, hogy a főiskolai 
nagybizottság bizalma a líceumi igazgatói állásra emelte, jegyzői tisztéről 
lemond.

A főiskolai nagybizottság Hollós Jánosnak a 
jegyzői tisztről való lemondását elfogadja, neki eddigi 
buzgó fáradozásaiért köszönetét nyilvánítja s helyébe 
a főiskolai nagybizottság jegyzőjévé Payr Sándor theol. 
akad. tanárt választja meg.

Egyéb tárgy nem lévén, püspök úr az ülést buzgó imádsággal bezárja.

K. m. f.

Gyurátz Ferenc s. k. Dr. Berzsenyi Jenő s. k. Hollós János s. k.
püspök. egyliázker. felügyelő. fóisk. nagybiz. jegyző.

Hitelesítjük :

Menyhárd Frigyes s. k. Dr. Démy Lajos s. k.
biz. tag. biz- ta6-
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Jegyzőkönyvfelvéve a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület pénzügyi bizottságá
nak és gyámoldai igazgatóságának Sopronban, 1913. évi julius hó 17-én tartott üléséről.
Jelen voltak : Hering Zsigmond elnök, méltóságos és főtisztelendő Gyurátz 

Ferenc püspök úr, Bancsó Antal, Breyer Jakab, Frühwirth Károly, 
Hajnal Endre, Hollós János, Jausz Vilmos, Papp József, Poszvék 
Sándor, Scholtz Ödön, Szabó Kálmán, Varga Gyula, Weisz Kornél 

) és Brunner Emil dr. pénzügyi bizottsági tagok, utóbbi úgyis
mint jegyzőkönyvvezető.

Elnök a megjelenteket üdvözli, meleg köszönetét fejezi ki a méltóságos 
és főtisztelendő püspök urnák, hogy gyengélkedése dacára kegyes volt 
ülésünkön megjelenni és az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bancsó Antal és Frühwirth Károly pénz
ügyi bizottsági tagokat kéri fel.

I. Pénzügyi bizottsági ülés.
1. Főtisztelendő püspök úr napirend előtt indítványozza: javasolja a 

pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az iskolai nagy
bizottság ülésének jegyzőkönyvét tartalmának fontosságára való tekintettel ezen
túl kinyomassa, egyben határozza el a pénzügyi bizottság, hogy az idei 
ülés jegyzőkönyvét utólagos jóváhagyás reményében kinyomatja.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata: Az 
egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy az iskolai 
nagybizottság ülésének jegyzőkönyvét a jövőben ki
nyomatja, a pénzügyi bizottság azon intézkedését pedig, 
mellyel az idei ülés jegyzőkönyvét kinyomatta, helyes- 

, löleg tudomásúl veszi.
1
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2. Elnök jelenti, hogy az egyházkerületi pénztáros szabadságidejének 
leteltével Szabó Kálmán helyettes pénztáros 1912. évi augusztus hó 10-én 
átadta, egyházkeríileti pénztáros pedig átvette az egyházkerületi pénztárt a 
pénzügyi bizottságnak fenti napon kelt jegyzőkönyvének tanúsága szerint.

Tudomásul szolgál.

3. Elnök jelenti, hogy az egyházkerületi szabályrendeletnek megfelelően 
időnkint megbízott egy-egy pénzügyi bizottsági tagot, hogy az egyházkerületi 
pénztár heti rovancsolását ellenőrizzék, s ezen pénzügyi bizottsági tagok 
a bemutatott jelentések szerint az összes tételek megvizsgálása és az eredeti 
mellékletekkel való összehasonlítása után egyezően állapították meg, hogy 
a pénzkezelést a legnagyobb rendben találták.

Tudomásul szolgál.

4. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság 1913. évi január hó 30-án 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek 1. pontja szerint a Soproni 
Takarékpénztár m. é. november hó 25-én kelt átiratával az 50.000 koronás 
főgimnáziumi beruházási államsegélykölcsön kamatlábát utalással az uralkodó 
pénzdrágaságra 53/.t°/o-ra emelte fel.

A pénzügyi bizottság ekkor felkérte az egyházkerületi elnökséget, 
szíveskednék a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál kérelmezni, 
majd a kérelem kedvező elintézése érdekében személyes befolyásukat is 
latbavetni oly irányban, hogy ezen kamatkülönbözet fizetését az állam 
vállalja magára.

Ezen közbenjárás eredményekép elnök jelenti, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 78320/913. sz. leiratával a kamatkülönbözet fizetését 
magára vállalta és az ehhez szükséges összeget a m. kir. adóhivatalnál 
utalványozta.

Tudomásul szolgál.

5. Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint elnök bemutatja Jausz 
Vilmos és Dr. Mihályi Kálmán egyházkerületi kulcsőrök jelentését, mely 
szerint az egyházkerületi pénztárak értékpapirállományát tévő 151 darab és 
összesen 648.640 K, azaz Hatszáznegyvennyolcezerhatszáznegyven korona 
névértékű értékpapírt a Soproni Takarékpénztár páncélszobájában bérelt 
vasszekrényből kivették és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiók
jánál nyílt letétbe helyezték. Bemutatja továbbá a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank soproni fiókjának 1912. évi november hó 26-án 20009. sz. a. kelt és 
idevonatkozó következő tartalmú elismervényét : „Dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület Sopron. Igazoljuk, hdgy mai napon átvettünk Önöktől K 600 
(Hatszáz korona) vine. 4*2% áprilisi járadék. — K 200 (Kettőszáz korona) 
4-2% februári járadék 1913. febr. 1. szelvénnyel. — K 100 (Száz korona) 
4'2°/o februári járadék 1913. aug. 1. szelvénnyel. — K 388.800 (Három-
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száznyolcvannyolcezernyolcszáz korona) 4% m. iöldtehermentesítési kötvény
1913. máj. 1. szelvénnyel. — K 193.300 (Százkilencvenháromezerháromszáz 
korona) 4% magy. koronajáradék 1913. jun. 1. szelvénnyel. — K 40.000 
(Negyvenezer korona) 4°/o magy. földhitelintézeti záloglevél 1913. jan. 1. 
szelvénnyel. — K 20.400 (Huszezernégyszáz korona) 4% saját int. záloglevél
1913. febr. 1. szelvénnyel. — drb. 51 (Ötvenegy darab) Soproni Takarék- és 
Kölcsönegylet részjegy 1912. ü. é. szelvénnyel. — drb. 2 (Kettő darab) 
Soproni fogy. szöv. részjegy folyó szelvénnyel. — drb. 1 (Egy darab) Kőszegi 
serfőzde rv. 1898. ü. é. szelv., melyeket üzleti határozmányaink értelmében 
letétjükbe helyezünk. Tisztelettel: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni 
fiókja helyett: Kolbe s. k., Zwinz s. k.“

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi, 
azt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókja 
által kiállított elismervény hitelesített másolatával együtt 
levéltárba helyezi, az elismervény eredetijét az egyház
kerületi pénztáros és ellenőr őrizetébe adja, végül a 
kulcsőrök részére a felmentvény és a kulcsőri tiszt 
alól való végleges felmentés megadását az egyház
kerületi közgyűlésen javaslatba hozza.

6. Előbbi ponttal kapcsolatban elnök jelenti, hogy a Pesti Magyar
i Kereskedelmi Bank soproni fiókja f. évi május hó 3-án kelt átiratában alap

szabályaira való hivatkozással arra kérte a pénzügyi bizottságot, hogy ter
jessze be azon jegyzőkönyvének kivonát, melyben a pénzfelvételre, érték
papírkamatok, betétkamatok és betétpénzek felvételére, valamint értékpapírok 
kisorsolásából, eladásából, vételéből eredő pénzbeli műveletek intézésére 
feljogosított pénztári tisztviselői vannak megnevezve. —  Indítványára

a pénzügyi bizottság a fenti pénzbeli műveletek elin
tézésére szóló meghatalmazást Weisz Kornél egyház
kerületi pénztárosnak kiadja és erről a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank soproni fiókját értesíti.

7. Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint elnök bemutatja a magán
feleknél elhelyezett jelzálogkölcsönökről összeállított kimutatást, mely szerint 
180.551 K 5°/o, 140.485 K 5V2°/o és 52.000 K 53/4°/o kamat mellett van ki
helyezve. Minthogy a mai nehéz pénzügyi viszonyok között a kamatlábnak 
legalább 6°/o-ra való felemelése feltétlenül szükségessé vált, indítványára

> elhatározza a pénzügyi bizottság, hogy a magánfelek
nél elhelyezett jelzálogkölcsönök kamatlábát 1913. évi 
május hó 1-től kezdődőleg 6°/o-ra emeli fel és erről 
az adósokat körlevél útján értesíti.

8. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint elnök jelenti, hogy Dr. 
László Kálmán szombathelyi ügyvéd a Zathureczky-féle ev. líceumi önsztöndíj-

l*



alapítvány ellenértékéül 1912. évi szeptember hó 28-án 1 darab 1412. sz. 
„Zathureczky Kálmán-féle alapítvány“ címre szóló és 10.116 K 66 f-ről ki
állított 4'/2°/o-os szombathelyi takarékpénztári betétkönyvet tett le az egyház
kerületi pénztárnál.

Weisz Kornél pénztáros pedig jelenti, hogy a betétet felmondotta és a 
pénz a felmondási határidő elteltével f. é. január hó 10-én a szombathelyi 
takarékpénztár által az egyházkerület pénztárába átutaltatott.

Tudomásul szolgál.

9. Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint a kőszegi leánynevelő
intézeti helyi bizottság beterjesztette a kőszegi felsőbb leányiskolának 1913. 
évi költségelőirányzatát. A számvevő jelenti, hogy az előirányzatot meg
vizsgálta és rendben találta. Az összes szükséglet 83.520 K 76 f, az összes 
fedezet pedig 58.200 K úgy, hogy tehát a várható hiány 25.320 K 76 f. Ezt 
a hiányt azonban majd csökkentik a költségvetésben még nem szerepelhető 
4500 K-nyi közalapsegély, a fenntartási alapítványok jövedelme, a Gusztáv 
Adolf-egylettől és máshonnan várható segélyek és adományok, valamint a 
számadás beterjesztésekor esetleg mutatkozó évvégi maradvány.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a számvevő 
jelentését tudomásul veszi, a költségvetést jóváhagyja 
azzal, hogy Hammer Gyula énektanító kimaradt díja 
abba utólagosan beállítandó és a költségvetést mihez
tartás végett kiadja a leányiskolái igazgatóságnak, az 
intézet segélyezésére vonatkozó javaslatot pedig az 
évi közgyűlésen fogja megtenni.

10. Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint a kőszegi leányiskolái 
helyi bizottság az 1912. évi november hó 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve 
5. pontjában azt az indítványt terjeszti a pénzügyi bizottság elé, hogy mivel 
most már csakis Ham mer Gyula énektanító részesül csekélyebb díjazásban, 
az ő óradíja is 80 K-ról 100 K-ra emeltessék.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a következő 
határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi köz
gyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés Hammar Gyula 
felsőbb leányiskolái énektanító óradíját az 1912/13. 
tanév elejétől számított joghatállyal 100 K-ban álla
pítja meg. 11

11. Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint az 1912. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 209. pontjával javaslattétel céljából az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz tette át a tolna-baranya-somogyi egy
házmegye közgyűlésének azon kérelmét, hogy a szórványbeli hívek látoga-



tására nagyobb összeget, legalább évi 600 K-t bocsásson az egyházmegyének 
rendelkezésére.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi 
tudomásul a folyamodó egyházmegyének azon áldozat- 
készségét, amellyel a szórványbeli hívek lelki gondo
zására saját házi pénztárából évi 300 K-t szavazott 
meg. A közgyűlés az ügy fontosságára tekintettel fel
kéri az egyházmegyét, tegye megfontolás tárgyává, 
hogy miként lehetne az 1912. egyházkerületi jegyző
könyv 107. pontjával a közigazgatási államsegélyből 
az egyházmegyei egyéb szükségletekre megszavazott 
300 K többletet is egészben vagy részben e célra 
igénybe venni és hogy miként lehetne az 1916. évtől 
fogva a hitoktatói díjak megállapításával kapcsolatban 
a szórványbeli hívek lelkipásztori gondozását is rendezni. 
Addig is az egyházkerületi közgyűlés e célra az 1913, 
1914 és 1915. évekre évi 300 K-t szavaz meg a missziói 
alap terhére.

12. Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint az 1912. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 133. pontjával arra utasította a pénzügyi 
bizottságot, hogy az egyházkerületi népiskolák számára készült részletes 
tanmenet kinyomatásáról költségelőirányzatot készíttesen és a költségek fede
zésére vonatkozó javaslatát a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé terjessze. 
Ellenben ugyanazon jegyzőkönyv 231. pontjában Koczor Márton tanítónak 
100 K tiszteletdíjat, dologi kiadások fedezésére pedig 100 K-t az „egyház
kerületi pénztáriból kiutalt és elrendelte a munkának 1000 példányban való 
kinyomatását és méltányos árban minden egyes iskola részére való meg
küldését, minek végrehajtására a pénzügyi bizottságot kérte fel. A számvevő 
jelenti, hogy ezen utóbbi határozat értelmében az időközben neki megküldött 
részletes tanmenet kinyoinatási költségeiről egy helybeli nyomdától költség- 
vetést szerzett, és a szakszerű kiállítás megállapítására és a kinyomatás fel
ügyeletére Papp József tanítóképzőintézeti igazgató urat kérte fel, aki azt 
szíves volt elvállalni.

A pénzügyi bizottság a jelentést jóváhagyólag 
tudomásul veszi, a kinyomatást elrendeli, e határozat
nak végrehajtásával a tanítóképzőintézeti igazgatót és 
egyházkerületi számvevőt bízza meg. Az egyes példányok 
árának megállapítását valamely a kinyomatás befejezése 
után tartandó ülésre tartja fenn, végül az 1912. évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 231. pont-



jában megszavazott 200 K-t és pedig 100 K-t Koczor 
Márton tanító, 100 K-t pedig a népiskolai bizottság 
elnökének kezeihez szabályszerű nyugta ellenében az 
idei államsegélyalap terhére és az idei egyházkerületi 
közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében ki
utalványozza.

13. Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint Ludig Emmanuel bécsi 
hitoktató-lelkész azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy munkaképtelensége esetére saját részére, elhalálozása esetén pedig neje 
részére egyszeri kérvényre az államsegélyből vagy más forrásból legalább 
400 K nyugdíjféle segélyt biztosítani kegyeskedjék.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés az 1912. évi jegyző
könyv 132. pontjában részletesen felsorolt okoknál 
fogva az ugyanezen pontban foglalt határozatot egész 
terjedelmében fenntartja.

14. Ezzel kapcsolatban elnök jelenti, hogy Ludig Emmanuel újabban
ismét két kérvényt nyújtott be a főtisztelendő püspök úr utján az egyház
kerületi közgyűléshez, melyben eddigi kérelmeinek teljesítését, azok nem 
teljesítése esetén pedig az általa indítandó perben a soproni kir. járásbíróság 
illetékességének az elfogadását kérelmezi. *

A pénzügyi bizottság ezen kérvényeket az előzőhöz 
csatolja és határozati javaslatát mindenben fenntartja.

15. Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint a főiskolai kisbizottság 
1912. szeptember 27-iki ülése a jegyzőkönyv 27. pontjában azt a javaslatot 
terjeszti a pénzügyi bizottság elé, hogy a főiskolai kisbizottsági jegyző 
100 kor. tiszteletdíjban részesüljön az egyházkerületi közigazgatási pénztár 
terhére.

A pénzügyi bizottság a kívánságot méltányosnak 
találván, a következő határozati javaslatot terjeszti az 
egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai kis
bizottság jegyzőjének tiszteletdíját az egyházkerületi 
közigazgatási pénztár terhére az 1912/13. tanév elején 
kezdődő joghatállyal évi 100 kor.-ban állapítja meg, 
amely az egyházkerületi szabályrendelet által meg
állapított módon és időben folyósítandó.

16. Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint a számvevő jelenti, hogy 
Gecsányi Gusztáv líceumi igazgató a főiskolai nyugdíjintézetből való
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elbocsátása alkalmából arra köteleztetett, hogy ezen pénztárba szolgáltassa 
be az eladdig a gyámoldai pénztárba befizetett 42 kor. évi járulékot. Méltányos 
volna, hogy az igazgató úr, ki ennek mindig pontosan megfelelt, azon 
idötöí fogva, amikor már nyugdíjra tarthatott volna igényt, e kötelezettség 
alól felmentessék.

A pénzügyi bizottság az indítványt elfogadja és 
a következő határozati javaslatot terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés Gccsányi Gusztáv 
liceumi igazgatót az 1912. évtől fogva a főiskolai 
nyugdíjintézeti pénztárba folyó évi 42 kor. fizetése 
alól teljesen felmenti.

17. Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint Malatides Irén, jelenleg 
gallneunkirchcni lakos szőrűit anyagi helyzetére és súlyos betegségére 
utalással arra kéri a pénzügyi bizottság útján az egyházkerületet, hogy részére 
havi segélyezést adományozzon.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés 
utólagos jóváhagyásának reményében kérvényező részére 
a tanári nyugdíjintézet terhére 1912. évi október hó 
1-től kezdődő hatállyal előleges 'A évi részletekben 
fizetendő évi 400 kor. segélyt szavaz meg és utasítja 
az egyházkerületi pénztárost, hogy az eddig esedékes 
részleteket kérvényező kezeihez annak szabályszerű 
nyugtájára fizesse ki.

18. Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint számvevő előadja, hogy 
az egyházkerületi pénztár munkája annyira felszaporodott, hogy annak 
elvégzésére a pénztáros egymagában most már teljesen képtelen. Feltétlenül 
szükségessé vált egy második állandó pénztári tisztviselő alkalmazása, de 
addig is, míg ezen kérdés elintézést nyert, arra kéri a pénzügyi bizottságot, 
hogy egyenlőre egy ideiglenes havidíjas munkaerő alkalmazását engedélyezze.

A pénzügyi bizottság megbízza az elnököt, hogy 
ezen kérdés végleges rendezéséig az egyházkerületi 
pénztárba 60— 100 korona munkadíj ellenében ideig
lenesen egy havidíjas munkaerőt alkalmazzon.

19. Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint elnök jelenti, hogy az 
özv. Meyne Jánosné soproni és Dr. Meync Richard beszterczebányai lakosokkal 
múlt évi november hó 20-án megkötött szerződés értelmében az elővásárlási 
jog (pactum de contrahendo) a soproni 940. sz. telekjegyzőkönyvben felvett 
ingatlanokra a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület javára 1914. április hó 
30-ig terjedő joghatállyal biztosíttatott és telekkönyvileg kitüntettetett.

Tudomásul szolgál.



8
20. Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontja szerint elnök bemutatja a 

lőrentei uradalomban folytatott gazdálkodás ellenőrzése céljából kiküldött 
bizottság üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint a gazdálkodás folytatása 
ellen a bizottság semmiféle kifogást nem talált, sőt a jószágigazgató úrnak 
elismerését és köszönetét fejezte ki. Az épületek leltára az „Első magyar 
általános biztosító társaság“ által részletes becslés mellett elkészíttetett és a 
tűzkár esetére fizetendő kárösszeg is kölcsönös megegyezés alapján meg
állapíttatott. Az összes épületek a legkitűnőbb karban, újonnan kijavítva 
találtattak, sőt vannak új építkezések is, melyek 3—4000 kor. befektetést 
jelentenek. A jelzálogkölcsön után esedékes törlesztési részletek, valamint az 
adó is pontosan be vannak fizetve.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi 
és felterjeszti az egyházkerületi közgyűléshez, a ki
küldött bizottságnak pedig kifejtett működéséért köszö
netét mond.

21. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság 1913. évi április hó 22-én 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek 1. pontja szerint Berecz Ábel 
egyházkerületi ügyész egy sürgős jelentést terjesztett a pénzügyi bizottság 
elé, amelyben előadja, hogy a Révai Jenő budapesti lakosnak mint a Horváth 
Jenő és özv. Tillinger Gyuláné szül. Horváth Aranka engedményesének az 
egyházkerület elleni 7926/911. sz. perében, melyben a Simunyák Antal 
hagyatékából 6944 kor. 14 fill, tőkét és annak járulékait igényli, a kir. 
törvényszék felhívta a felperest, hogy a Hajas Károlyné szül. Gömöri Juditnak 
keresztelő levelét mutassa be és ezzel igazolja azt, hogy Hajas Károlyné 
Gömöri Juditnak szülei a nemeskéri evang. egyházban 1775. évi junius hó
29-én házasságot kötött Gömöri János és neje szül. Káldi Katalin valának.

E meghagyásra a felperes f. é. március hó 31-én 2234 sz. a. egy 
kérvényt nyújtott be, mely kérvény jegyzőkönyvi tárgyalására a kir. törvény
szék határnapot tűzött.

E kérvényben foglalt tényállítások részben valótlanok, egészben véve 
pedig nem elegendők a vitás jog igazolására. A kérvényhez csatolt levelek 
nem bizonyítanak amellett, hogy Gömöri Judit az előbb nevezett házaspár 
leányával azonos. A hágyaléki iratok sem elegendők a felperes kereshetőségi 
jogának igazolására. Az azokhoz csatolt hiteles anyakönyvi kivonatok sem 
képeznek teljes bizonyítékokat. Az elleniratomban a közös törzsből való 
leszármazást tagadásba vettem, az egyezkedési kísérlet folyamán a felperes 
ügyvédjéhez intézett levelemben pedig beismerő nyilatkozatot nem teltem. 
A felperes által felhívott tanuk valamennyien igénylik a Simunyák-hagyatékot, 
velünk tehát perben állanak és így kihallgatásuk ellen tiltakozom.

Mivel azonban az előadottak dacára nem lehetetlen, hogy a felperes 
álláspontjára helyezkedik a törvényszék és a családi összeköttetésnek 
anyakönyvi kivonattal való hiteles igazolása nélkül is helyt ad a felperes
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keresetének, utasítást kér e tekintetben, elfogadja-e a felperes által felajánlóit 
és a pénzügyi bizottsággal már közölt egyezségi ajánlatot, avagy pedig 
folytassa a pert.

A pénzügyi bizottság arra való tekintettel, hogy 
' egyezségi úton az örökösök egy részének örökrésze 

megnyugtatóan úgy sem állapítható meg, hogy továbbá 
az egyházkerületnek fedezés céljából érdeke, hogy csak 
jogerős birói Ítéletek alapján megállapított örökrész
összegeket fizessen meg, nehogy esetleg túlfizetéseket 
legyen kénytelen teljesíteni, a felperes egyezségi aján
latát nem fogadja el, hanem felkéri az egyházkerületi 
ügyészt, hogy álláspontjának fenntartása mellett a pert 
tovább folytassa.

22. Elnök jelenti, hogy néhai Kiss Elek volt csornai ügyvéd a Csornán 
1912. évi julius hó 8-án kelt végrendeletében a hagyatékát terhelő holtiglani 
haszonélvezeti jogok megszűntével egy, a dunántúli evang. egyházkerület 
kezelése alá adandó 33 000 kor.-ás alapítványt tett egy, esetleg két szegényebb 
sorsú lelkész és tanító felsőbb egyetemi tanfolyamot végző magyar születésű 
és anyanyelvű fiainak segélyezésére. Az alapítvány örökhagyó nevét fogja 
viselni, a segélyek kiosztása az egyházkerületi közgyűlés feladatát fogja 
képezni. Öröklési jogunk kellően biztosítva van.

Tudomásul szolgál.

23. Elnök jelenti, hogy néhai Szalay Ferenc volt várpalotai evang. 
esperes-lelkész elhúnyt özvegye, Tresztyánszky Vilma a Veszprémben 
1910. évi szeptember 11 -én kelt végrendeletében „néhai Szalay Ferenc és 
neje Tresztyánszky Vilma“ néven kezelendő két alapítványt tett és pedig
a) a soproni ev. theologiai intézetre hagyott három darab leszámítoló bank- 
részvényt azon kikötéssel, hogy annak évi kamaitjait alapító édesanyja, annak 
halála után pedig egy, a rokonsághoz közeli szegénysorsú rokon fia, ilyen 
nem létében egy szorgalmas, jó erkölcsű sopronmegyei szegény fiú élvezze,
b) a kőszegi felsőbb leányiskolának hagyott kettő darab várpalotai takarék- 
pénztári részvényt olyképen, hogy az évi osztalék alapító édesanyjának, 
annak halála után egy rokonsághoz közeli rokon leánykának, ilyen nem 
létében egy dunántúli szegény lelkész leányának adassék ki.

A pénzügyi bizottság felkéri az egyházkerületi 
ügyészt, győződjék meg, hogy ezen öröklési jog kellően 
biztosítva van-e, nemleges esetben pedig tegye meg a 
biztosítás tárgyában szükséges intézkedéseket.

24. Föszámvevő a következő jelentést terjeszti elő : Van szerencsém az 
egyházkerület kezelésében lévő pénztárak naplóit és számadásait azzal a
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tiszteletteljes jelentéssel beterjeszteni, hogy azokat az alszámvevő úrral 
áttekintettem és rendben találtam. Az egyházkerületi pénztárak 1912. évi 
forgalmáról és ugyanazon évi december 31-iki vagyonállásáról szóló 
kimutatás nyomtatásban megjelent és a bizottság tagjainak rendelkezésére 
bocsáttatott. Az egyes pénztárakra vonatkozó megjegyzéseimet a kővetkező 
pontokban bátorkodom összefoglalni.

25. Az ö s s z e s íte t t  já r u lé k p é n z tá r b a n  a hátralék újra emelkedett 
849 kor. 94 fill.-rel és az év végén már 995 kor. 92 fill.-t tett, amély összeg 
2 zalai, 2 somogyi és 13 tolna-baranyai egyházmegyei gyülekezetei terhel.

Tudomásul szolgál.

26. A  k ö z ig a z g a tá s i  p é n z tá r  kiadási rovatában az 1911. évi jegyző
könyv 143. pontjában foglalt határozatnak hatása most már az egész szám
adási évre vonatkozólag a fuvar- és napidíjak tételénél 1943 kor. 62 fill, 
gyarapodásban mutatkozik és e címen összesen 7818 kor. 70 fill, kiadásunk 
volt. A közigazgatási államsegélyből zsinati költségekre a múlt évi egyház- 
kerületi jegyzőkönyv 107. pontjának megfelelően 5000 kor.-t tőkésítettünk. 
A pénztár állapota, tekintve 18.000 kor. tiszta maradékát, teljesen megnyugtató.

Tudomásul szolgál.

27. A  t h e o ló g ia i  a k a d é m ia i p é n z tá r  csak 248 kor. 38 fill, maradékkal 
záródik, holott 1000 kor.-t folyósítottunk a tartalékalapból, de az alapítványi 
jövedelem is a múlt évinél 2181 kor. 49 fill.-rel kisebb volt. Egyházak 
községi járuléka címén 1277 kor. 40 fill, van hátralékban és az alapítványi 
pénztárban kezelt akadémiai alap 947 kor. 23 fill.-rel szaporodott. A helyzet 
mégis kedvező, mert a 3500 kor.-nyi hátralék már ez év első hónapjában 
befolyt.

Tudomásul szolgál.

28. Szintoly megnyugtató a fő g im n á z iu m i p é n z tá r  számadása. Az 
intézet fenntartási államsegélye ismét 2000 kor.-val 38.000 kor.-ra emelkedett. 
A 4301 kor. 63 fill.-rel emelkedett személydíjazások mellett is és ámbár 
egyéb szükségletek is kisebb-nagyobb összeggel emelkedtek, az évvégi 
pénztármaradék mégis újból 1000 kor.-val több és tett 8143 kor. 54 fill.-t.

Tudomásul szolgál.

29. Ellenben súlyos aggodalmakra szolgáltat okot a k é p e z d e i p é n ztá r . 
A fenntartási segély, amelyet az egyetemes közalap és az egyházkerületi 
államsegély nyújtott, 11.400 kor. volt. A különböző címen kiutalt állam
segély 12.562 kor. 32 fill., de már a kegyadomány 1058 kor.-val kisebb. 
A tanulók díjai is 398 kor.-val apadtak. Az év elején a túlkiadás mégcsak 
595 kor. 83 fül. volt, az év végén már 5238 kor. 52 fill. Egy tétel kivételével 
valamennyi kiadási tétel emelkedett. Legfeltűnőbben a könyvek és tanszereké
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1015 kor. 92 fill.-re! és a rendkívüli és vegyes költségeké 714 kor. 58 fill.-rel. 
A pénztári túlkiadás figyelembevétele mellett az intézet pénztárán most már 
22.500 kor.-nyi teher van.

Tudomásul szolgál. A pénzügyi bizottság felkéri 
az egyházkerületi elnökséget, szíveskednék a kegyes 
adakozók figyelmét ezen intézet szomorú anyagi hely
zetére felhívni és annak felsegélyezését a jóttevők 
pártfogásába ajánlani.

30. Ép oly vigasztalan a  k ő s z e g i  fe l s ő b b  le á n y is k o la  p é n z ü g y i
h e ly z e te . A növendékek díja 2854 kor.-val emelkedett ugyan, de ugyan
ennyivel emelkedett a kiadás rovatában az élelmezési, fűtési, tüzelési és 
tisztogatási szükséglet. A személyzeti díjazás 2010 kor. fill.-rel több, amit 
ellensúlyoz a folyó kiadásokra befolyt adományoknak 1990 kor. 55 fill.-nyi 
többlete. A számadási év 3795 kor. 64 fill.-nyi hiánnyal záródik, amely 
teherhez hozzájárul még az alapítványi pénztár körülbelül 74.000 kor.-nyi 
kölcsöne is. Az intézet vagyonkimutatásában az iskolaépület értéke a múlt 
évi egyházkerületi jegyzőkönyv 68. pontjának megfelelően már új biztosítási 
összegében szerepel.

Tudomásul szolgál.

31. A z  a la p ítv á n y i p é n z tá rb a n  kezelt tőkék, amelyek közül a töme
gesen kezeltek 472°/o-os kamatban részesülnek, összesen 107.093 K 58 f-rel 
gyarapodtak, amely összegből 79211 K 65 f az alapokra, 27881 K 93 f 
pedig az alapítványokra esik. Az alapok nagy gyarapodását a közös tartalék- 
alapból eszközölt nagy tőkésítés magyarázza, amel> ugyanezen alapnál 
40.248 K 22 f túlkiadást okozott.

Mint új alapítványok most először szerepelnek a Zathureczky Kálmán- 
féle 10.166 K 66 f, özv. Véssey Sándorné leányiskolái alapítványa 3900 K 
tökével ; Osstfy-Vidos alapítványa 230 K tőkével ; az alapok között a 
hitoktatói tartalékalap 1500 K-val, a zsinati alap 5000 K-val. A régebbi 
alapítványok és alapok növelésére befolyt adományok közül említésre méltó 
a leányiskolái fenntartási alapra befolyt 1000 K, az egyetemes gyámintézet 
Erzsébet-királyné alapítványára befolyt 999 K 20 f, a dunántúli lelkészegyesület 
javára befolyt 292 K ; Maróthy Lászlóné Káldy Ida alapítványára az alapító 
részéről ismét 200 K, Gyurátz Ferencné Matus Karolina alapítványára 100 K. 
Az alapok közül az összesített leányiskolái alapra adományozott özv. Véssey 
Sándorné 1000 K-t, mások 1027 K 32 f-t. A képezdei zenealapra befolyt 
újabban 100 K. Szépen gyarapodott az egyházkerületi árvaház-alap, amelyre 
3398 K 14 f adomány folyt be, és amelynek a tőkéje az év végén 17.843 
K 31 f. A tanítóképzőintézeti építkezési alap azonban a gyakorló-iskolai 
telek vételárával leapadt 3515 K 75 f-re. A pénztárnak 87.346 K 78 f évvégi 
maradéka mind az egyházi adóalap javára esik, amelynek 127.595 K mara-



dekára esik a tartalékalapnak 40.248 K 22 f túlkiadása is. Ha a tartalékalap 
tőkéjéből a túlkiadást levonjuk, és az 5693 K 62 í tiszta kamathátralékot 
hozzáadjuk, úgy értékéül 7572 K 61 f-t nyerünk, mely a múlt évhez viszo
nyítva 7095 K 98 f gyarapodást jelent.

Tudomásul szolgál.

32. A  fő is k o la i  tá p in té ze t i p é n z tá r  már csak 234 K 77 f maradvánnyal 
záródott. Az ifjak részéről fizetett díjak 686 K-val apadtak, ellenben az 
élelmezési és egyéb konyhai szükségletek 3918 K. 45 f-rel emelkedtek. Ha 
az egyházkerület újabb intézkedéssel a tápintézet helyzetén nem segít, az 
ez évi pénztári hiány alig lesz elkerülhető.

Tudomásul szolgál.

33. A fő is k o la i  n y u g d í jin té z e t  k ö z p é n z tá r a  5499 K 85 f maradékkal
záródott, amelyben a tőke 2038 K 31 f apadását leszámítva 3461 K 54 f 
gyarapodás mutatkozik. Az intézet egész vagyona 1989 K 80 f-rel szaporodott. 
A pénztár helyzete a mostani terhek és jövedelmek mellett teljesen meg
nyugtató.

Tudomásul szolgál.

34. A  fo r g a lm i p é n z tá r , amely az egyházkerületi pénztáros által 
külön vezetett „Átmeneti pénztár“ és „Postatakarékpénztári pénztár“ egye
sítése, csak átmeneti jellegű tételek nyilvántartására szolgálnak. De mivel a 
postatakarékpénztár évvégi ideiglenes tőkéjében az összes pénztárak évvégi 
maradékainak nagyobb részei is bennfoglaltatnak, azért a teljes pénztári 
maradékok csak az illető pénztáraknál vannak feltüntetve. Az összes pénz
tárak 116.570 K 80 f tiszta maradéka 1912. december 31-én benne foglal
tatott a postatakarékpénztárnál fennálló 117501 K 37 f ideiglenes tőkében, 
amelynek itt a forgalmi pénztárban természetesen mint visszafizetett ideiglenes 
tőkének is kell szerepelnie.

Tudomásul szolgál.

35. A z  ö s s z e s  p é n z tá ra k  p é n z tá r i fo r g a lm a  újra 992.632 K 77 f-rel 
emelkedett és meghaladta az öt milliót. Ebből közel 3 millió a tőkeforgalom. 
Az összes pénztárak tőkéinek tiszta apadása 57.092 K 66 f. Ez apadást első
sorban Simunyák hagyatékának kifizetése magyarázza.

Tudomásul szolgál.

36. Az egyházkerületi intézetek és pénztárak t isz ta  v a g y o n a  1.984,388 
K 03 f, amely a múlt évihez viszonyítva 61.917 K 30 f apadást jelent, de 
tiszta terhe egyetlenegy pénztárnak sincs.

Tudomásul szolgál.



37. A számvevő beterjeszti a részletes költségvetések alapján össze
állított 1913. évi költségelőirányzatot, amely szerint az összes bevétel 
976.757 kor. 19 fill., az összes kiadás 971.602 kor. 88 fill., maradvány pedig 
5154 kor. 31 fill. A kiadásban 113.049 kor. 46 fill, tőkésítés és 2183 kor. 
60 fill, kölcsöntörlesztés is foglaltatik.

Tudomásul szolgál.

38. A számvevő bemutatja az egyházkerületi pénztárosnak mint bizto
sítási megbízottnak az 1912. ü életévről szóló jelentését. Eszerint a tüz- 
osztályban 2160 biztosítás köttetett 9,424.102 kor. 03 fill, értékben, a jég
osztályban pedig 12 biztosítás 25.429 kor. 25 fill, értékben. A tűzkárbizto
sítások száma tehát ismét szaporodott, még pedig 162 drbbal, ellenben a 
jégkárbiztosításoké 4 drbbal apadt. Amazoknál az értékemelkedés 767.935 kor., 
ezeknél az értékapadás 2407 kor. 51 fill. A társaság az egyházkerületi pénztár 
közvetítésével 4315 kor. 84 fill, kárösszeget fizetett ki, még pedig 4066 kor. 
55 fill, a tűzosztályban, 249 kor. 29 fill, a jégosztályban. Az egyházkerület 
tiszta nyeresége 4170 kor. 57 fill., ami a múlt évihez viszonyítva, 95 kor. 
79 fill, szaporodást jelent.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a biztosítási jelentést 
tudomásul veszi és a biztosítást közvetítő lelkész és 
tanító uraknak e téren kifejtett önzetlen munkásságukért 
jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítja.

39. Hollós János egyházkerületi ellenőr jelenti, hogy a Kleeblalt- 
hagyatéki házról vezetett 1912. évi számadást átvizsgálta, a naplót a mellék
letekkel tételről-tételre egybevetette s úgy ezt, mint magát a számadást is 
teljesen rendben találta. A bevétel volt 2675 kor. 06 fill., a kiadás 2613 kor. 
43 fill., a pénztármaradvány 1912. december 31-én 61 kor. 63 fill, azaz 
hatvanegy korona 63 fillér.

A 17118. sz. Soproni takarék- és kölcsönegyleti betétkönyvre az év 
folyamán elhelyeztetett 748 K 89 f, úgy hogy az 1912. január 1-én 
1497 K 66 f-t kitévő betét december 31-én 2246 K 55 f-re emelkedett.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés Jausz Vilmos ház

gondnok úrnak gondos kezeléséért hálás köszönetét 
mond és neki az 1912. évre a felmentvényt megadja.

40. A számvevő bemutatja az egyetemes pénztárnak 1912. évi zár
számadását. Eszerint az egyetemes közalap évvégi tőkemaradványa 306.704 K 
55 f vagyis 2830 K 86 f-rel több a múlt évinél. Az egyetemes nyugdíj- 
intézet tőkemaradványa 3,126.251 K 95 f, az intézet vagyona tehát 289.724 K
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87 f-rel gyarapodott; a nyugdíjösszeg 336.918 K 97 f-t tett. A kegydíj-alap 
422 K 93 f-rel gyarapodott és az év végén 11.287 K 12 f volt; a töke 
kamatjaiból és a közalapnál identált 12.000 K járulékából 12.011 K 63 f 
került kegydíj címén kiosztásra. A segédlelkészi kongrua számlának, melynek 
terhére a dunántúli egyházkerületünknek 5000 K utaltatott ki, az év végén 
4452 K 81 f-nyi, a tartalékszámlának 7818 K 36 f-nyi maradványa volt. Az 
egyetemes egyházi adó alapból egyházkerületünk rendes segély címén 
108.593 K-t, a tartalékszámla terhére kiutalt segély címén pedig 27.000 K-t 
kapott. Amannak évvégi maradványa 409.695 K 70 f, emezé 74.082 K 82 f.

Tudomásul szolgál.

41. A számvevő jelenti, hogy a báró Baldácsy-alapítvány jövedelméből 
egyházkerületünk az 1913. évben 15000 K-ban részesül.

A pénzügyi bizottság ezen segélynek a kegyes 
alapító rendelte célokra való elosztása végett a követ
kező tervezeteket és határozati javaslatokat terjeszti az 
cgyházkerületi közgyűlés elé :
1. Püspök úr részére.............................. . K 5000
2. Püspöki segédlelkész javadalma a köz-

igazgatási pénztárba........................ . K 1200
3. Szegény lelkészözvegyek javára . . K 2900
4. Szegény lelkészek javára . . . . . K 300
5. Építkező szegény egyházközségeknek . K 5000
6. Az egyházkerületi misszió javára. . K 600

K 15000
A szegény özvegyek javára elrendelt 2900 K-ból

részesül : Görög Lajosné, Ritter Sámuelné, Szinicz 
Lajosné, Blajsza Jánosné, Fleischhacker Károlyné, 
Ráhner Máténé, Szakái Jánosné, vagyis 7 lelkészözvegy 
egyenkint 200 K segélyben ; Bauer Adolfné, Eösze 
Dezsőné, Eösze Istvánné, Falaky Károlyné, Guggen- 
berger Jánosné, Káldy Mihályné, Kolbenheyer Béláné, 
Kövesi Károlyné, Ludig Józsefné, Schrödl Józsefné, 
Szili Lénárdné, Tóth Jánosné, Tóth Sátidorné, Wagner 
Jánosné, Weisz Józsefné, vagyis 15 lelkész özvegye 
egyenkint 100 K segélyben.

Varga Pálné, Schád Boldizsárné, Zsakó Jánosné, 
Fadgyas Jánosné, Wiesner Boldizsárné kérvényeit az 
1910. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 125. pontjában 
foglalt határozat alapján mellőzni kellett.

A szegény lelkészek javára rendelt 300 K-ból 
rendkívüli segély címén részesül ez évben : Szabó 
Lajos, Adorján Ferenc és Lagler Sándor, vagyis 3 lel
kész egyenkint 100 K segélyben.
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42. A  b á r ó  B a ld á c s y -a la p ítv á n y  jövedelméből az építkező szegény 

egyházközségek javára rendelt 5000 K-ra vonatkozólag Varga Gyula esperes 
javaslatára

a pénzügyi bizottság a következő felosztási tervezetet 
terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :
a) Alsólendva, Zalaegerszeg, Lajtaújfalu és

Szekszárd egyenkint 600 K . K 2400
b) Nemeskér és Dém egyenkint 500 K . K 1000
c) Szilsárkány, Pusztaszentlászló, Fehércsurgó

és Nagysitke egyenkint 300 K . . K 1200
d) Fiume és Jánosháza egyenkint 200 K . K 400

összesen . K 5000
Vásárosmiske, Küllő, Ráczalmás, Barlahida és 

Dunaföldvár kérvényei pártolólag áttétetnek a gyám
intézethez.

A beérkezet többi kérvény az 1909. évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 172. pontjában 
körülírt kellő felszerelés hiánya miatt figyelembe vehető 
nem volt.

43. Ugyancsak Varga Gyula esperes javaslatára a  lo ó s i  é s  e g e r v á r i  
b á r ó  S o ly m o s y  L á s z ló  é s  n e je  szü l. H o rv á th  T e r é z ia  a la p ítv á n y  jöve
delméből felosztás alá kerülő 900 K-ra nézve

a pénzügyi bizottság a következő tervezetet terjeszti fel : 
a) Kapolcs 500 K, b) Nagyvázsony 400 K.

44. Az egyházkerületi gyámintézet elnöksége azzal a kéréssel fordul a 
pénzügyi bizottsághoz, hogy a szegény és erőtlen egyházközségek segélye
zési ügyének egyesítése és ily úton való rendezése érdekében az ily célú 
alapítványok kamatjövedelmének kiosztását, illetőleg a kiosztásra vonatkozó 
javaslattételt az egyházkerületi gyámintézeti bizottságra ruházza át.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés az eddigi állapotot 

fenntartja és a segélyek kiosztására vonatkozó javaslat 
megtételét továbbra is a pénzügyi bizottság hatás
körében hagyja, tekintettel azonban a fennforgó cél
szerűség okokra feljogosítja a gyámintézeti elnökséget, 
hogy a pénzügyi bizottság ülésén megjelenvén, ezen 
javaslat elkészítésénél tanácskozó és szavazati joggal 
közreműködjön.

45. A felsőlövői tanítóképzőintézet igazgatósága azzal a kérelemmel 
fordul az egyházkerület elnökségéhez, hogy az intézetet ez idén is és lehe
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tőleg az eddiginél nagyobb segélyben részesítse. Egyúttal mellékli az intézet 
az 1912/13. tanévi költségelőirányzatát, amely 2439 K 90 { hiányt mutat.

A pénzügyi bizottság a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a jelenlegi szomorú 
pénzügyi viszonyok között a kérelemnek nem adhat 
helyt és az intézetet ez idő szerint rendkívüli segély
ben nem részesítheti.

46. Mérnyi Ádám malibastáji helyettes lelkész újra azzal a kérelemmel 
fordul az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy részére az eddigi 600 K 
segélyt ez évben is kiutalja.

A pénzügyi bizottság a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé : .

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó részére 
a 600 K rendkívüli segélyt az 1907. évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 163. pontjában foglalt határozmány indo
kainál fogva az 1913. évre is megszavazza.

47. Tóth Jánosné 83 éves lelkész-özvegy arra kéri az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy az eddig élvezett 300 K segélyben ez idén is részesíttessék.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés az 1909. évi jegyző
könyv 121. pontjában foglalt határozat alapján az 
államsegély terhére a kért 300 K segélyt kiutalja.

48. Sass Józsefné tanító-özvegy, kinek férje 55 évig szolgálta az egy
házkerületet anélkül, hogy az országos tanítói nyugdíjintézet tagja lehetett 
volna, tisztán magas koránál fogva, most 91 éves korában az egyházkerülettől 
segélyt kér.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerület közgyűlése a folyamodó tanító
özvegy javára az 1913. évi egyházkerületi államsegély 
terhére 100 K rendkívüli segélyt szavaz meg.

49. Özv. Nagy Jánosné, kőszegi vagyontalan lakos, azzal a kérelemmel 
fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy elmebajos tanító fiát, aki csak 
az év őszén remélhet állami segélyezést, ez idén is még valamely segélyben 
részesítse.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:
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Az egyházkeriileti közgyűlés az elmebajos Nagy 
Vilmos javára az 1907. óta megadott évi 100 K rend
kívüli segélyt az egyházkeriileti államsegély terhére az
1913. évre is megszavazza.

50. Varga Jánosné Hajas Lidia tanító-özvegy, aki férjének 26 év előtt 
bekövetkezett halála óta maga tartotta fenn magát, most 76 éves korában 
az egyházkerülettől valamely segélyt kér.

A pénzügyi bizottság a következő határozati
javaslatot terjeszti az egyházkeriileti közgyűlés elé :

Az egyházkeriileti közgyűlés a folyamodó özvegy 
javára az 1913. évi egyházkerületi államsegély terhére 
100 K rendkívüli segélyt szavaz meg.

51. Bodács Pálné tanító-özvegy, kinek férje 43 évi egyházkerületi 
szolgálat után ezelőtt 35 évvel elhunyt, most 85 éves korában az egyház
kerülettől segélyt kér.

A pénzügyi bizottság a következő határozati
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó özvegy 
javára az 1913. évi egyházkeriileti államsegély terhére 
100 K rendkívüli segélyt szavaz meg.

52. Mód György nagyalásoni tanító, 39. évi egyházkerületi szolgálat 
után súlyos betegségbe esvén, arravaló tekintettel, hogy nagyszámú családját 
kizárólag tanítói fizetéséből kell fenntartartania, az egyházkerülettől beteg
sége gyógyítására 600 K segélyt kér.

A pénzügyi bizottság a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkeriileti közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel a rendel
kezésére álló segélyforrások iránt támasztott egyéb 
igényekre is, a folyamodó tanító javára az egyház
kerületi államsegély terhére 400 K egyszer s minden
korra szóló rendkívüli segélyt szavaz meg.

53. Az egyházkerületi tanító-egyesiilet az ez évben tartandó közgyűlése 
költségének fedezésére 500 K segélyt kér.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az cgyházkerületi közgyűlés a tanító-egyesület 
javára az egyházkerületi államsegély terhére ez évben 
is 250 K segélyt szavaz meg, annak ismételt kijelen
tésével, hogy az ezen segélyforrás iránt a jövő évben

2
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a gyámolda részéről támadó nagyfokú igényre való 
tekintettel ezt a segélyt a jövő évekre nem biztosíthatja.

54. Az egyházkerületi Evangelium-egyesület nevében az egyesület pénz
tárosa azzal a kérelemmel fordul a pénzügyi bizottsághoz, hogy az egyesület 
javára a paritás szempontjából is, de meg nagy és fontos egyházi érdekek 
megvédése szempontjából is az 1912— 1913 évekre egyenkint 250 K, összesen 
500 K segélyt szavazzon meg.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés, 1912. évi állam
segély teljesen ki lévén merítve, a múlt évre nem 
szavazhat segélyt; ez évben ugyanazon forrás terhére 
az egyesület javára 250 K-t utalványoz, de a tanító
egyesületi kérvény tárgyalásánál felhozott okból ezt a 
segélyt sem biztosíthatja a jövő évekre.

55. A budapesti egyetemi és főiskolai protestáns hallgatók Bethlen 
Gábor-köre, amely tagjait az erkölcsi és szellemi támogatás mellett anyagilag 
is segélyezi, azt a kérelmet intézi az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy a 
múltban élvezett segélyt ez idén is szavazza meg és lehetőleg tegye állandó 
évi segéllyé.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó kör 
eddig kifejtett munkássága iránt teljes elismeréssel van, 
de ezidőszerint forrásainak korlátoltsága miatt nem 
szavazhat segélyt. Egyúttal kijelenti azonban, hogy 
mihelyt újra teheti, a kör segélyezését újra felveszi 
kiadási tételei közé, legalább oly összegben, mint az 
1906— 1909. években.

56. Az országos evangélikus lelkész-egyesület választmánya a fő
tisztelendő és méltóságos püspök úrhoz intézett felterjesztésében arra kéri 
öt, hogy az egyesületnek a közigazgatási célra kapott államsegélyből bocsássa 
rendelkezésére azon összeget, mely szükséges az évenkint 2—3-szor tartott 
választmányi üléseken megjelent tagjai úti költségeinek és napi díjainak 
fedezésére.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés nem csak azért nem 
hozhat érdemleges határozatot, mivel a kívánt fedezeti 
összeg bizonytalan, hanem azért sem, mivel az egész
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hazai egyházra kiterjedő lelkészegyesület segélyezésére 
az egyetemes egyházi közgyűlést tartja illetékesnek.

57. Wiesner Boldizsárné lelkészözvegy valamely alapítványból némi 
segélyt kér, mivel 1.250 K évi nyugdíjából a mittveidai technikán tanuló 
fiának tanulmányi költségét nem fedezheti.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházherületi közgyűlés ily célra rendelt 
alapítvány birtokában nem lévén, a folyamodó kérelmét 
nem teljesítheti.

58. Schrödl Józefné balfi lelkészözvegy azzal a kérelemmel fordul az 
egyházkerületi közgyűléshez, hogy az általa élvezett Baldácsy segélyen felül 
valamely rendkívüli segélyben részesíttessék.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényt érdemi
leg azért nem tárgyalhatja, mivel oly időben érkezett, 
amikor a rendelkezésre álló források már teljesen ki 
voltak merítve.

59. Bodács Sándorné tanító-özvegy, aki férje után nyugdíjat nem húz, 
betegeskedése miatt az egyházkerülettől segélyt kér.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó kérését 
nemcsak azért nem teljesítheti, mivel a kérvény elkésve 
érkezett be, amikor az esetleg igénybe vehető források 
már teljesen kimerültek, hanem azért sem, mivel az 
az 1911. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 189. pontjá
nak megfelelően felszerelve nincsen. Ennek kapcsán 
a közgyűlés újra felkéri a lelkészi hivatalokat, hogy 
az ilyen segélykérvényeket csakis kellően felszerelve 
terjesszék be, nehogy a segélyre tényleg rászorulók 
károsodjanak.

60. Gáspár Henrikné tanító-özvegy, akinek az 1912. egyházkerületi 
közgyűlés a jegyzőkönyv 94. pontjában foglalt határozattal 130 K egyszer 
s mindenkorra szóló rendkívüli segélyt szavazott meg, most újból segélyért 
folyamodik.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

2*
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Az egyházkerületi közgyűlés, mivel nincsen tanító

özvegyek állandó segélyezésére rendelt külön alapít
ványa, a kérelmet nem teljesítheti.

61. Bodor Sándorné tanító-özvegy múlt évi azon kérelmét, hogy 
részére valamely forrásból segélyt szavazzanak meg, most annál inkább 
ismétli meg, mivel hosszasabb orvosi kezelésre volt és van szüksége.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó özvegy 
kérelmét fedezet hiányában nem teljesítheti.

62. Schermann Ede evang. tanító, akit a jénai egyetemen folytatott 
tanulmányai alatt tanító édesatyja nem segélyezhet, ezidén az egyházkerületi 
közgyűléstől kér segélyt.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületí közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel az eselleg 
igénybe vehető egyházkerületi államsegélyt a folya
modóénál égetőbb szükségletek teljesen kimerítik, 
kérelmét nem teljesítheti.

63. Az 1913. évi egyházkerületi államsegély felosztására nézve a pénz
ügyi bizottság a következő tervezetet terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

1. A bonyhádi főgimnázium javára . . .  K 1.260
2. A felsőlövői tanítóképző intézet javára

rendes évi já ru lé k ................................  „ 300
3. A pozsonyi egyetemes theologiai aka

démia javára...................................................  500
4. A Luther-társaság javára........................ „ 600
5. Egyházkerületi járulék a theologiai aka

démiák fenntartására....................................... 6.073
6. A pozsonyi diakonissza-intézet javára . „ 600
7. Az egyházkerületi gyámolda javára . . „ 22.000
8. A kőszegi felsőbb leányiskola javára . „ 18.000
9. Az egyházkerületi tanítóképző-intézet

javára........................................................ » 10.000
10. A soproni tanárok lakáspénzének rende

zéséhez ...................................................  n 3.870
11. Járulék az Országos Gyermekvédő Ligá

nak ...........................................................  » 50
12. MérnyiÁdám h. lelkész rendkívüli segélye „ 600

Átvitel . . .  K 63.853
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Áthozat . . .  K 63.853

13. Özv. Tóth Jánosié évi segélye. . . .  „ 300
14. Özv. Sass Józsefné rendkívüli segélye. „ 100
15. Nagy Vilmos rendkívüli segélye . . .  „ 100
16. Özv. Varga Jánosné rendkívüli segélye „ 100
17. Özv. Bodács Pálné rendkívüli segélye. „ 100
18. Mód György tanító rendkívüli segélye „ 400
19. Szegszárd egyházfenntartási segélye. . „ 600
20. Az egyházkerületi tanító-egyesület rend

kívüli s e g é ly e ................................................ 250
21. Az evangéliumi lelkész-egyesület rend

kívüli s e g é ly e ........................................  „ 250
22. A reformátiói emlékünnep-alap javára. „ 1.700
23. Az egyházkerületi árvaház-alap javára . ,, 747

K 68.500

64. A számvevő az 1912. évi jegyzőkönyv 106. pontja kapcsán jelenti, 
hogy rendkívüli hitoktatói segélyekért a vasi közép, a tolnai, a veszprémi 
és a vasi felső egyházmegye folyamodott, úgyszintén külön kérvényben 
Haniffel Sándor, Klenner Adolf és Kakas József lelkészek.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel az elodáz
hatatlan szükségletekre a hitoktatási alap terhére az 
1913/14. tanévre szóló hatállyal a vasi középegyház
megyének 400 K, a tolnai egyházmegyének 800 K, 
a veszpréminek 200 K és a vasi felső egyházmegyének 
300 K rendkívüli hitoktatói segélyt szavaz meg, mely 
összegek az egyházmegyei pénztárakba utaltatnak és az 
egyházmegyei számvevőszékek által az újonnan fel
merült hitoktatói szükségletek fedezésére ugyanolyan 
módon osztandók fel, mint az 1910. évi jegyzőkönyv
97. pontjában megállapított hitoktatói díjáltalányok. 
Haniffel Sándor, Klenner Adolf és Kakas József külön 
folyamodásai elintézés végett kiadatnak az illetékes 
egyházmegyei számvevőszékeknek.

65. A zalai egyházmegye ez évi junius 20-án kelt az egyházkerületi 
közgyűléshez intézett folyamodásában az eddigi 500 K hitoktatói általányon 
felül az eddigi hitoktatás céljára még évi 730 K-t, új hitoktatás céljára 
pedig évi 600 K-t, összesen 1330 K-t kér.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:



2 2

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet azért nem 
telsítheti, mivel a múlt évi egyházkerületi közgyűlési 
jegyzőkönyv 106. pontjának megfelelően felszerelve 
nincs és mivel az ugyanott megállapított időnél jóval 
később érkezett be.

66. Börcs leányegyházközség kellően felszerelt folyamodásában arra 
kéri a pénzügyi bizottságot, hogy a múlt évben megszavazott 600 K tanító
tartási segélyt az 1913/14. tanévre is szavazza meg.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a börcsi fiókegyház 
javára az egyházkerületi missziói alap terhére missziói 
tanítói fizetés-kiegészítési segély címén az 1913/14. 
tanévre 600 K-t szavaz meg.

67. Az egyetemes pénzügyi bizottság 1913. évi május hó 14-én tartott 
ülése, a jegyzőkönyv 3. pontjában arról értesíti az egyházkerületet, hogy a 
theológiai akadémiai tanárok fizetés-kiegészítésére a közalapból megszavazott 
és folyósított összegnek megfelelően az állam a négy kerület segélyezésére 
elrendelt összeget 37.620 K-val emelte. Egyúttal felszólítja az egyház- 
kerületeket, hogy ezen államsegélytöbbletet az egyetemes theologiák fenn
tartására az egyetemes egyháznak bocsássák rendelkezésére qnnál inkább, 
mert ezáltal a közalap jövedelmének egy tekintélyes része felszabadulna és 
a kerületek hitoktatási és missziói célokra nagyobb évi dotációt kaphatnának.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel az egyház
kerületi államsegély az egyetemes pénzügyi bizottság 
által jelzett összeggel emelkedett, ezt a többletet az 
egyetemes theológiai akadémiák fenntartása címén az 
egyetemes egyház számára megszavazza.

68. A főiskolai kisbizottság 1913. évi április 24-én tartott ülése a 
jegyzőkönyv 5. pontjában a pénzügyi bizottsághoz teszi át Fazekas Mihály 
tanítóképző intézeti szolga kérvényét, amelyben fűtési illetményének fel
emelését kéri. A kisbizottság a fűtési illetmény címén élvezett 150 K-hoz 
javasol kárpótlásul 50 K-t.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés Fazekas Mihály tanító- 
képző-intézeti szolgának a túlkíadás fedezésére 50 K-t 
megszavaz.
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69. A főiskolai bisbizottság 1913. április 24-iki ülése a jegyzőkönyv

8. pontjában a pénzügyi bizottsághoz teszi át pártolólag Rosta Ferenc táp
intézeti eforusnak azt az indítványát, hogy a tápintézeti költségvetésekben 
eddig szerepelt 4768 K 90 f régi hátralék, mint behajthatlan töröltessék.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az intézeti 
igazgatókat, hogy a hátralékosok lakhelyét kutassák 
ki és ahol a hátralékok behajthatóknak mutatkoznak, 
tegyék meg az egyházkerületi ügyész útján a szük
séges lépéseket.

70. A főiskolai nagybizottság 1913. junius 20-án tartott ülése a jegyző
könyv 11. pontjában meleg pártfogásába ajánlja az egyházkerületi köz
gyűlésnek a soproni tanintézetek közös tanári értekezletének azt a kérvényét, 
amelyben hivatkozással arra, hogy az állami tisztviselők családi pótlékáról 
szóló 1912. évi 35. törvénycikk immár nemcsak az államtisztviselőkre vonat
kozólag hajtatott végre, hanem annak megfelelően a megyék, városok és 
községek is megadták tisztviselőiknek a családi pótlékot, sőt megtette azt 
az országban sok egyházi testület is, arra kéri az értekezlet az egy
házkerületi közgyűlést, hogy az egyházkerületi soproni tanintézetek 
tanárai részére az 1913. évi január 1-től fogva az 1912. évi 35. törvény
cikk rendelkezéseinek megfelelően családi pótlékot folyósítani kegyes
kedjék. Ezt a kérést a főiskolai bizottság azzal egészíti ki, hogy a kért 
családi pótlék a kőszegi felsőbb leányiskola tanáraira és az intézeti szolgákra 
is kiterjeszlessék. A főiskolai nagybizottság a kérvényt a magarészéről is 
pártolólag teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, azzal, hogy 
keressen e célra fedezetet és terjesszen ez ügyben javaslatot az egyház
kerületi közgyűlés elé ; az egyházkerületek tanintézeti igazgatóit pedig fel
kéri, hogy terjesszenek számszerű részletes kimutatást a pénzügyi bizottság 
elnökéhez arról, hogy e célra intézetükben jelenleg mekkora összegre volna 
szükség. Mindezekhez a számvevő jelenti, hogy az igazgatóknak kimutatásai 
az idő rövidsége miatt nem érkeztek be.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés elismeri a kérelem 
jogosságát abból a szempontból, hogy az általa fenn
tartott intézetek tanerőinek javadalmazása mindenben 
egyenlő legyen az állami alkalmazottakéival. Mivel 
azonban az államtól e címen semmiféle segélyt nem 
remélhet, egyéb fedezet pedig nem áll a rendelkezé
sére, sajnálattal bár, de a kérelmet nem teljesítheti.
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71. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 18. pont
jában a pénzügyi bizottsághoz teszi át a főiskolai kisbizottságnak azon 
indítványát, melyszerint a liceuini szertárakból hiányzó sok fontos művészeti, 
történeti, filológiai és földrajzi szemléltető eszközök pótlására az intézeti 
pénztárnak egyéb célra úgysem fordítható feleslegéből a folyó tanévre 
2000 K szavaztassák meg.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés a líceumi pénztár 
1912. évi maradékából az 1912/13. tanévre szemléltető 
eszközök beszerzésére 2000 K-t szavaz meg.

72. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 19. pont
jában arról értesíti az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, hogy a tápintézeti 
gondnok által a folyó 1913. évre készített normális költségelőirányzat 
6597 K 22 f hiányt tüntet fel, minek oka egyfelől, hogy a drágaság folyton 
növekszik, másfelől, hogy a tanulók és szüleik mind nagyobb igényekkel 
lépnek fel a tápintézettel szemben, holott egy növendék eltartása máris több 
mint 200 K-ba kerül. A főiskolai kisbizottság elhatározta, hogy a hiány 
megszüntetése céljából végrehajtja az 1907. évi egyházkerületi közgyűlésnek 
a jegyzőkönyv 98. ponljában hozott határozatát. Mivel pedig ez esetben az 
eddig élvezett kedvezmények több mint fele meg fog szűnni, ami miatt 
viszont több intézetnek, főkép a tanítóképző-intézetnek látogatottsága fog 
csökkeni, a főiskolai kisbizottság felkéri az egyházkerületi közgyűlést, gon
doskodjék valamely fedezetről, de ne a tápintézet terhére, hogy a kedvez
mény eddigi összege megmaradhasson. A főiskolai nagybizottság sajnálattal 
értesül a tápintézet kedvezőtlen anyagi helyzetéről, és anyagi orvoslására 
az 1907. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 98. pontjának végrehajtásához 
hozzájárul és a kérdést a kisbizottság határozata értelmében azzal teszi át 
az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy amennyiben más megfelelő 
megoldást nem találna, a fenti értelemben tegyen javaslatot az egyházkerületi 
közgyűlés elé ; egyúttal a kisbizottságnak a kedvezmény pótlására vonat
kozó kérését a pénzügyi bizottság jóakaratú figyelmébe ajánlja.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel a tápiiitézeti 
kedvezmény eddigi mérven való fenntartására fedezetet 
nem talál, utasítja a főiskolai kisbizottságot, hogy a 
tápintézeti helyek betöltésénél az 1913/14. tanévtől 
kezdődőleg szigorúan az 1907. évi egyházkerületi jegyző
könyv 98. pontjában foglalt határozatnak megfelelően 
járjon el, az ugyanazon jegyzőkönyv 97. pontjában 
foglalt arányszámok betartásával.



25
73. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 23. pont

jában megkeresi az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, hogy az egészség
tan tanításához szükséges szemléltető eszközök beszerzésére mind a három 
intézet költségvetésébe megfelelő összeget, legalább évi 35 K-t, a háromban 
együttvéve 100 K-t állítson be.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet teljesítve, 
utasítja az egyházkerületi számvevőt, hogy a theologiai 
akadémia, a líceum és a tanítóképző-intézet 1914. évi 
költségvetésébe egészségtani szemléltető eszközök be
szerzésére egyenkint 35 K-t állítson be.

74. Ugyanazon felsőiskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 25. pontjában 
megfelelő intézkedés végett átteszi az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz 
azt a határozatát, amelyszerint tekintettel az intézeti orvos és egészségtan 
tanárának egész éven át tapasztalt nagy buzgóságára, mit az egészségtani 
előadások tartásán, a tápintézet higienikusságára és tisztaságára vonatkozó 
gondos felügyeletén kívül az orvosi látogatások nagy száma (1913. április 
végéig 655) is tanúsít, Dr. Szilvásy Gyula főiskolai orvos és egészségtan 
tanár fizetését az 1913/14. tanévtől kezdve évi 1000 K-ban javasolja meg
állapítani.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés dr. Szilvássy Gyula 
főiskolai orvos és egészségtantanár működéséért teljes 
elismeréssel van, és fizetését az 1913/14. tanévtől 
kezdve évi 1000 K-ban állapítja meg, amelyből 500 
K a főgimnázium, 300 K a tanítóképző-intézeti, 200 K 
a theologiai akadémiai pénztár terhére esik.

75. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 30. pont
jával pártolólag terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé Rosta Ferenc táp
intézeti gondnoknak a tápintézeti gazdaasszony fizetésjavítására vonatkozó 
javaslatát. E szerint a tápintézeti gazdaasszony fizetése eddig 10 hónapon 
át havi 160 K volt, a szünidői két hónapra pedig csak élelmezésre volt 
joga. Abból a 160 K-nyi összegből azonban fizetnie kell a cselédséget, 
amelynek száma a szükséghez képest 6—8 között váltakozik. Tekintettel arra, 
hogy a cselédi bérek az általános drágasággal szintén nagy mértékben 
emelkedtek, hogy a gazdaasszony olyan bizalmi személy, akinek hűségére 
és becsületességére évenként 35—40.000 K értékű élelmiszer és egyéb érték 
van bízva, a gazdaasszony fizetésének javítása méltányos és helyén való, 
miért is azt a javaslatot ter eszti a főiskolai nagybizottság elé, javítsa meg
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a tápintézeti gazdaasszony fizetését oly módon, hogy a szünidei 2 hóra is 
adja meg neki a havi 160 K-t.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés a tápintézeti gazda- 
asszony fizetését oly módon állapítja meg, hogy 12 
hónapon át havi 160 K-t folyósít számára, amely 
összegből azonban a szükséges cselédséget is tartozik 
díjazni.

76. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 38. pont 
jával az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz teszi át Payr Sándor, Pröhle 
Károly és Stráner Vilmos theologiai akadémiai tanárok kérvényét, melyben 
hivatkozással arra, hogy az egyházkerületi lelkészi hivatalban töltött éveknek 
csupán feles számban való beszámítása közöttük, különösen azokra, akik 
hosszabb időt töltöttek lelkészi pályán, érzékeny veszteséget jelent ; hivat
kozással arra is, hogy az egyetemes egyházi nyugdíjintézet a theologiai 
tanároknál is a lelkészi éveket teljesen számítja be, és ez a méltányos 
intézkedés reájuk nézve értékét veszti, ha a fenntartó testület legalább a 
korpótlék számításánál ugyanezen alapra nem helyezkedik: kérik a főiskolai 
nagybizottságot, hogy ötödéves korpótlékuk számításánál rendes lelkészül 
való alkalmaztatásuk kezdete állapíttassák meg. A főiskolai nagybizottság, 
ámbár a korpótlékok a tanári pályán mindenütt a rendes tanári alkalmaz
tatástól számíttatnak, mégis tekintve a theologiai tanári pályának a lelkészi- 
hez való egész sajátos viszonyait, a kérést méltányosnak tartja és a rendes 
lelkészi szolgálati éveknek a theologiai akadémiai tanárok javára való teljes 
beszámítását korpótlék tekintetében elvileg helyesli, miért a kérést azzal 
teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy amennyiben a theologiai 
akadémiai pénztár kellő fedezettel rendelkezik, terjesszen megfelelő javaslatot 
az egyházkerületi közgyűlés elé.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó theologiai 
akadémiai tanárok kérését teljesítve az ötödéves kor
pótlék kiszámításának alapjául Payr Sándorra nézve 
az 1888. évi szeptember 1.-t, Stráner Vilmosra nézve 
az 1890. évi szeptember 1.-t, Pröhle Károlyra nézve 
1901. évi szeptember 1.-t állapítja meg és ennek 
következtében az 1913. évi szeptember hó elsejével 
kezdődő joghatállyal Payr Sándornak a 4. és 5., Stráner 
Vilmosnak a 3. és 4., Pröhle Károlynak a 2. korpótlékot 
kintalványozza.
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77 . Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros, aki az egyházkerületnél 
1898. január 1-én kezdte meg pénztárosi működését, az 1898. év előtt 
Körmöczbányán és Balassagyarmaton rendes könyvelői minőségben eltöltött 
öt szolgálati évének az egyházkerületnél élvezett korpótlék számításánál 
leendő beszámítását s ennélfogva 1913. január 1-től kezdődőleg a negyedik 
200 K-ás ötödéves korpótléknak javára leendő folyósítását kéri. Kérelmét 
azzal indokolja, hogy a jelzett helyeken szerzett tapasztalatait és gyakorlatait 
az egyházkerület szolgálatában értékesítette és értékesíti.

Mivel a pénzügyi bizottság a kérelem teljesítésé
hez szükséges fedezetet a közigazgatási pénztárban 
birja, a következő határozati javaslatot terjeszti az 
egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényben felhozott 
indokoknál fogva a kérelemnek helyt adván, Weisz 
Kornél egyházkerületi pénztáros részére 1913. január 
1-től kezdődőleg az amúgy is esedékes 3. korpótlékon 
felül a negyedik 200 K azaz Kettőszázkoronás ötödéves 
korpótlékot is folyósítja.

78 . Ugyanazon főiskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 51. pontjával 
pártolólag teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz Budaker Károly 
felsőbb leányiskolái igazgatónak azt az indítványát, hogy Teke Lajosné 
házvezetőnő díja, tekintettel az általános drágaságra és arra, hogy a ház
vezetőnő tisztét példás buzgósággal és minden tekintetben kielégítően látja 
el, 1912. szeptember 1-től kezdve évi 120 azaz havi 10 K-val felemeltessék.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházmegyei közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés özv. Teke Lajosné 
felsőbb leányiskolái házvezetőnő fizetését 1912. évi 
szeptember 1-től számított joghatállyal évi 120 azaz 
havi 10 K-val megjavítja.

79. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 55. pont
jával a kőszegi helyi bizottság azon javaslatát, hogy a felsőbb leányiskolában 
egy francia társalgónő illetve nevelőnő alkalmaztassák egyelőre egy próba
évre, azzal teszi át a pénzügyi bizottsághoz, hogy a költség fedezése 
tekintetében javaslatot terjesszen elő.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés egy francia nevelő
nőnek a felsőbb leányiskolában egy próbaévre való 
alkalmaztatását engedélyezi és ez alkalmazás költségeit 
az ellátáson kívül legfeljebb 600 K-ban az intézet 
rendes költségvetésének terhére kiutalványozza.
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80. Ugyanazon főiskolai nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 58. pont
jával az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz teszi át a felsőbb leányiskola 
gazdasági tanfolyammal leendő kiegészítésének és e célból egy megfelelő 
telek megszerzésének ügyét.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy 
az e célra fordítható összesített leányiskolái alap az 
1912. december 31-ig csak 10.169 K 93 f-t tesz, ami 
a vételár törlesztésére sem elegendő, annál kevésbbé 
a tanfolyam létesítésével járó évi rendes szükségletek 
fedezésére, tekintettel továbbá az intézet pénztárát 
terhelő 74.000 K adósságra, amelyet a rendes évi 
hiányok csak növelnek és ami az intézetnek további, 
akár egyszeri, akár rendes évi szükségletekkel való 
terhelését egyenesen tiltják, a kilátásba vett teleknek 
megvételébe nem bocsátkozhatik és a gazdasági tan
folyam felállítását azon időre halasztja, amikor az erre 
rendelt alap a vele járó költségeket is fedezheti.

81. Ugyanazon főiskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 60. pontjával 
pártolólag teszi át a pénzügyi bizottsághoz a líceumi tanári karnak egy 
az intézet céljaira mindenképen alkalmas telek megvételére való kérelmét. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr ugyanis 38.147/913. számú 
leiratával az intézet fenntartó testületének egy új líceumi épület emelése 
céljából építkezési államsegély kiutalványozása iránti kérését nem elvi okból, 
tisztán csak a mostani súlyos pénzügyi helyzetre vonatkozással utasította el 
és így teljes mértékben felhagyta a reményt, hogy a pénzügyi helyzet 
jobbrafordultával, ha mindjárt csak néhány év múlva is, elődjének írásban 
adott határozott Ígéretét teljesíteni fogja. Tekintettel már most arra, hogy 
líceumi épületünknek fogyatkozásai évről-évre érezhetőbbek lesznek és az 
építkezés nem sok idő múlva elodázhatatlannak fog mutatkozni, tekintettel 
továbbá arra, hogy ha az új épület helyéül kiszemelt teleknek megvételét
1914. április havában, amikor a kikötött elővételi jog megszűnik, egyház- 
kerületünk elmulasztja és a tulajdonost kötelezettségéből elengedi, akkor 
nagyon hosszú időre lehetetlenné teszi az építkezést, mert a városban, illetve 
annak közelében több ily alkalmas és előnyös telek alig található, tekintettel 
végül arra, hogy a kiszemelt teleknek értéke úgyszólván napról-napra 
emelkedik, úgy hogy ha az egyházkerületünk abba az alig képzelhető 
helyzetbe kerülne is, hogy egyáltalában, vagy ott nem építhetne, a telket 
akkor is okvetlenül nyereséggel értékesíthetné, mindezek alapján a szóban 
forgó telek megszerzését a líceumi tanári kar mindenképen szükségesnek és 
kívánatosnak tartja és azon kérelemmel fordul az egyházkerületi pénzügyi
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bizottsághoz, szíveskedjék utat és módot keresni a nevezett teleknek az 
opció lejárta alkalmával való végleges megszerzésére.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az elnökséget, 
szíveskednék a vallás- és közoktatásügyi miniszternél 
odahatni, hogy a későbbi időpontra kilátásba helyezett 
államsegélyből most 60.000 K-t folyósítson, mert at 
elővételi joggal biztosított telek minden tekintetben 
kiválóan megfelelő, megvételének elmulasztása esetén 
pedig más megfelelő telek alig volna található.

Ezen kérelem kedvezőtlen elintézése esetén uta
sítja az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizott
ságot, lépjen érintkezésbe a telek tulajdonosaival, nem 
volnának-e hajlandók kedvező kamatfeltételek mellett 
a vételár lefizetésére halasztást adni, ha pedig ez nem 
sikerül, teremtse elő a vételár lefizetéséhez szükséges 
összeget magánkötvények felmondása, esetleg érték
papírok elzálogosítása által.

82. A számvevő bemutatja a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
nak 37.337/913. sz. rendeletének másolatát, amelynek értelmében a soproni 
tanítóképzőintézetnek új épületben való elhelyezésére az 1913. évre 10.000 K 
államsegélyt engedélyez. Egyúttal mellékli az építkezési segély nyújtásához 
kötött feltételeket magában foglaló szerződést és kéri a felveendő kölcsön 
törlesztési tervezetét.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

A pénzügyi bizottság a kilátásba helyezett évi
10.000 K építkezési, berendezési és felszerelési állam
segélyt oly csekélynek tartja, hogy 50 éves törlesztéses 
kölcsön esetében sem foghatna hozzá a tanítóképző
intézetnek a kor igényeinek megfelelő új épületbe 
való elhelyezéséhez; azonfelül a szerződés-tervezetnek 
több pontját (6., 11., 14.) feltétlenül módosítandónak 
véli. Ugyanazért felkéri az egyházkerületi elnökéget, 
hogy a magas minisztériumnál újabb előterjesztést 
tegyen, amelyben kifejti, hogy az egyházkerületnek, 
mint fenntartónak, magának semmiféle anyagi ereje 
nem lévén, sokkalta nagyobb évi segélyt biztosítson 
a tervbe vett építkezéshez.

83. A számvevő jelenti, hogy a tanítóképzőintézeti igazgató az inté
zeti könyvtár rendezésével éveken át foglalkozván, a könyvjegyzéket elké
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szítette és a főiskolai kisbizottság hozzájárulásával, mint az ez évi értesítő 
mellékletének külön lenyomatát, kinyomatta. Minthogy azonban az évi 
könyvtári és felszerelési költségvetési összeg a könyvjegyzék nyomtatási 
költségeit egészen nem fedezi, azt a kérelmet intézi a pénzügyi bizottság
hoz, hogy a hiányzó 539 K-t rendkívüli költségek címén utalványozza.

A pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés Pap József igaz
gatónak az intézeti könyvtár rendezéséért meleg köszö
netét nyilvánítja, egyben a könyvjegyzék kinyomatási 
költségének többletét, 539 K-t rendkívüli költség címén 
az intézeti pénztár terhére kiutalványozza.

84. Olvastatott Hollós János líceumi igazgató előterjesztése, melyben 
utalással arra, hogy Sopron szab. kir. város tanácsa átiratilag hívta fel a 
fenntartó testületet a líceumi épület omladozó homlokfalának kijavítására, 
hivatkozással továbbá arra, hogy e javítás különben is elkerülhetetlenül 
szükséges s azt az egyházkerület méltósága is megköveteli, felhatalmazást 
kér, hogy a beszerzett és csatolt költségelőirányzatok szerint összesen 
körülbelül 2000 K erejéig a líceumi épület homlokzatát cementvakolattal 
alaposan megcsináltathassa, az ablakokat és a kaput kívülről befestethesse.

A pénzügyi bizottság a felsorolt munkák elvé
geztetésére a kért felhatalmazást az egyházkerületi 
közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében a 
líceumi és theologiai akadémiai pénztár terhére a közös 
költségekre megállapított arány szerint megadja.

85. A főtisztelendő és méltóságos püspök úr véleményadás végett az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz tette át Straner Vilmos theologiai tanár 
felterjesztését, amelyben egy soproni nyomda átvételének és egyházkerületi 
nyomdává való átalakításának részletes és megokolt tervét fejezi ki.

A pénzügyi bizottság javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés nagyon hasznosnak 

és magának az egyházkerület kebelében, de azonkívül 
is szükégelt egyházi nyomtatványok nagy számára 
való tekintettel valamely nyomdának átvételét kocká
zattal nem járó és szépen jövedelmező üzletnek tartja 
ugyan, de mivel ily üzleti célra felhasználható összeg
gel nem rendelkezik, a kérdés felett napirendre tér.

86. A számvevő bemutatja a soproni egyházközségnek a válaszát a 
főtisztelendő és méltóságos püspök urnák a múlt évi egyházkerületi jegyző
könyv 130. pontja alapján hozzá intézett felhívására. Eszerint a „Laschober



Teréz, Arthur és Marianna“ néven kezelt alapítványt, melynek kiegészítését 
az alapító leánya kilátásba helyezte, az egyházközség líceumi tanulók részére 
kiadandó ösztöndíjalapítványnak kívánja minősíteni; egyébként az ügy még 
folyamatban van és ennek befejeztével a soproni egyháztanács az 1911. évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 159. pontjában foglalt határozat szerint fog 
intézkedni.

Tudomásul szolgál.

87. Számvevő bemutatja Hollós János egyházkerületi ellenőrnek az 
egyházkerületi közgyűléshez intézett kérvényét, melyben hivatkozással a 
soproni ág. hitv. ev. líceum igazgatójává történt megválasztására, a 13 év 
óta viselt egyházkerületi alszámvevői, illetve ellenőri tisztéről lemond és 
ezen lemondásának az elfogadását és óvadékának a visszautalását kéri.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés Hollós János le

mondását arra való tekintettel, hogy az igazgatói új 
tiszt egész egyéniségét és munkásságát igénybe fogja 
venni, sajnálattal elfogadja, Hollós Jánost az egyház
kerületi számvevői és ellenőri tiszte alól 1913. december 
hó 31-ikével felmenti és a letett óvadékját visszautalja.

Az egyházkerületi közgyűlés végül a hosszú 
éveken át kifejtett buzgó, odaadó és sikeres munkás
ságáért Hollás Jánosnak őszinte hálás köszönetét mond.

88. Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros a következő javaslatot 
terjeszti elő : Javaslat a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület pénztári és szám
vevőségi ügyvitelének a mai viszonyoknak megfelelő módon való szervezése 
s ebből kifolyólag egy második önálló hivatalnoki — könyvvezetői — állás
nak az egyházkerületi pénztárnál leendő rendszeresítése tárgyában.

Mielőtt javaslatom részletes tárgyalásába bocsátkoznám, szükségesnek 
tartom, hogy az egyházkerület vagyonkezelésének rendszerét főbb kör
vonalakban ismertessem.

Egyházkerületünk már kezdettől fogva a vagyonát képező értékeket a 
vagyonrészek eredetének és természetének megfelelő módon egymástól 
elkülönítve azaz megfelelő pénztárak szerint csoportosítva tartotta nyilván 
és tartja nyilván jelenleg is. így pl. a gyámoldánk vagyonát a gyámoldai 
pénztárban kezeljük; iskoláink vagyonának nyilvántartására szolgálnak a 
megfelelő iskolai pénztárak, közigazgatási jövedelmeink és szükségleteink a 
közigazgatási pénztárban számoltatnak el, stb.

A vagyonnak különböző pénztárak szerint való nyilvántartása azért 
is vált szükségessé, mert a vagyonrészek kezelése nem egy kézben volt 
összpontosítva, hanem több egyénre — tiszteletdíjas pénztárosokra — volt 
bízva. E pénztárosok a kezelésükre bízott vagyonrészek változásait előidéző
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befizetésekről és kifizetésekről, bevételekről és kiadásokról az év végén zár
számadásokat u. n. pénztári zárszámadásokat készítettek. Ámbátor ezen zár
számadások az egyes vagyonrészek miként történt kezeléséről teljesen vilá
gos képet nyújtottak, feltétlenül bizonyító erővel még sem bírhattak, mivel 
először is csupán a vagyonváltozást előidézett könyvelési tételeknek, az év
közben eszközölt be- és kifizetéseknek címletek szerint való csoportosítására, 
a pénztári forgalom részletezésére szorítkoztak, s ennélfogva csupán keze
lési kimutatásokat szolgáltattak, de a vagyonálladékról tiszta képet nem 
nyújtottak; másodszor mert nem mentek még keresztül az ellenőrzés illetve 
a számvizsgálat tüzpróbáján, a vagyonálladék megállapításához szükséges 
hiteles adatokat nem szolgáltathatták.

Egyházkerületünknek tehát az ellenőrzés gyakorlása és a vagyon 
nyilvántartása céljából megfelelő számviteli közeg létesítéséről kellett gondos
kodnia. Így keletkezett az egyházkerületi számvevőség fontos intézménye. 
A számvevőszék átvizsgálja a pénztári zárszámadásokat, ezeknek hiteleseknek 
bizonyult adataiból állapítja meg és jegyzi fel a beállott vagyonváltozásokat 
és gyakorolja az egyházkerületi vagyonnak folytonos ellenőrzését és nyilván
tartását. Ezen fontos hivatása mellett a számvevőség, mint az egyházkerületi 
háztartás őre, egyúttal előkészítője is az összes háztartási ügyeknek.

A vagyonkezelésnek a vagyonnyilvántartástól ily módon való elkülönítése 
folytán kétféle számvitelt kellett alkalmazni: a pénztári számvitelt és az ezt 
kiegészítő számvevőségi számvitelt. A kettőből fejlődött az államszámvitelhez 
teljesen hasonló s az egyházi vagyon nyilvántartására legalkalmasabbnak 
bizonyult számviteli rendszerünk, mely az összvagyont alkotó főbb vagyon
részeket pénztárak szerint csoportosítja.

Ennek előrebocsátása után áttérek a pénztári és számvevőségi ügy
vitelnek a mai viszonyoknak megfelelő módon való szervezését és ezzel 
kapcsolatosan az önálló könyvvezetői állás rendszeresítését célzó javaslatom 
részletezésére.

Egyházkerületünk már 1897-ben szükségét látta annak, hogy külön
böző pénztárait, amelyek kezelése tiszteletdíjas egyénekre volt bízva, össz
pontosítsa. Ezen elhatározásra egyházkerületünk vezetőségét két ok ösztökélte. 
Egyik oknak jelezhető, több kézben lévő pénztároknál kezelt vagyon nyil
vántartásának, de különösen az ellenőrzésnek a pénztárak forgalmának a 
nagyobbodása folytán már nagyon is érezhetővé vált nehézkes volta, a másik 
ok pedig az volt, hogy a pénztárkezelést csak mellékfoglalkozásként végző 
egyének nagyon érezték már az idővel felszaporodott irodai munka terhét.

Egyházkerületünk tehát 1897-ben önálló pénztári hivatalt szervezett és 
ezáltal első lépésként oly kezelési rendszert teremtett, mely a vagyon
kezelés egyöntetűségét és az ellenőrzés egyszerűsítését eredményezte.

Ezen önálló egyházkerületi pénztárnak 1898. tehát első évi zárszám
adása már egymillióegyszázharmincezer korona összforgalmat tüntetett fel. 
Ezen időtől kezdve az egyöntetű rendszerbe foglalt pénztárak természetszerű
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fejlődése évről-évre fokozódott mértékben előrehaladt. Ezt igazolják az évi 
zárszámadások, és a pénztári iktató könyvek számbeli adatai. A pénztári 
irodai munkának rohamos szaporodását nagy mértekben a kormány által 
időközben folyósított segélyösszegek elszámolása, kifizetése és nyilvántartása 
okozta. Több év óta a kerületi pénztárnál folynak be és kezeltetnek a lelkész! 
és segédlelkészi kongrua-állainsegélyösszegek, a tanári fizetéskiegeszítési-, 
közigazgatási- és adótehercsökkentési-, valamint a folyó évtől kezdve a lel- 
készi korpótlék-államsegélyösszegek, melyek kerek összegben négyszázhusz- 
ezer koronát tesznek ki. A pénztári forgalom évről-évre előre nem is sejtett 
arányokban növekedett. A pénztárak 1912. évi összforgalma ötmillióegyszáz- 
ezer koronát tett ki, ami viszonyítva az 1898. évi egymilliószázezer koronát 
kitevő forgalomhoz négymillió korona többletet jelent. A pénztári számviteli 
munkával kellő arányban szaporodott a levelezési munka is, úgyhogy a 
pénztár által 1912-ben elintézett levelek száma a postakönyv tanúsága szerint 
3100 drb volt. Egyúttal szükségesnek tartom megjegyezni, hogy — amint 
azt az egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvek is mutatják — a dunántúli egy
házkerületi pénztár évi forgalma messze túlhaladja a többi három egyház- 
kerület évi forgalmának összességét. Ennek oka az a körülmény, hogy a 
pénztárak összpontosítása a legtökéletesebb formában a mi egyházkerüle
tünknél eszközöltetett.

Az ily nagyarányú pénztári forgalom mellett az irodai teendők elvég
zésére egy állandó munkaerő már 1908-ban kevésnek bizonyult és szüksé
gessé vált egy második önálló tisztviselői állás rendszeresítése. Az 1908. évi 
egyházkerületi közgyűlés el is fogadta a pénzügyi bizottságnak ezen önálló 
könyvvezető-ellenőri állás szervezésére vonatkozólag előterjesztett javaslatát, 
az állás betöltését azonban egyelőre függőben hagyta (1. 1908. k. jkv. 134. p.). 
A második önálló hivatalnoki állás rendszeresítése az 1897-ben szervezett 
önálló pénztári hivatalnak továbbfejlesztését célzó második lépésnek tekin
tendő. Ezen második hivatalnoki állás szervezését, ill. betöltését a pénztári 
ügyvitel rohamos fejlődése folytán beállott teljesen megváltozott viszonyok 
most már parancsolólag követelik. Az egyházkerület fontos érdeke, hogy a 
pénztárkezelés e fejlődésnek megfelelő módon a munkamegosztás elve sze
rint reformáltassék; ez pedig csak úgy lehetséges, ha a jelzett állás mi
előbb szerveztetik, illetve betöltetik. Emellett azonban még egy másik, fontos 
elvi jelentőséggel biró álláspontra kell helyezkednünk. Az egyházkerületi 
pénztárban jelenleg egy hivatalnok, a pénztáros végzi egymagában a vagyon
kezelés nagy és felelősségteljes munkáját. Kérdem : ki fogja őt netáni meg
betegedése esetén hosszabb időre és pedig szorgalmi időben, amikor a munka 
egész halmazata zudul a hivatalnokra, ki fogja őt helyettesíteni a mostani 
viszonyok mellett, amikor a pénztárkezelés már évek óta két állandó munka
erőt követel? A pénztári ügykezelés gépezete pedig nem állhat meg egy 
pillanatra sem, tovább kell működnie fennakadás nélkül, mert ezt kívánja 
a rend és a pénztárkezelésnél feltétlen szükséges s a legapróbb részletekig3
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szükséges pontosság elve. A munkamegosztás elve mellett ezen rendkívül 
fontos elv vonul mindenekelőtt előtérbe. Ha figyelemmel kísérjük az egy
házkerületek és az egyetemes egyház pénztári jelentéseit, ezekből azt látjuk, 
hogy a dunántúli egyházkerületi pénztár kivételével a többi pénztárnál két 
sőt három önálló hivatalnok van alkalmazva. Természetesen azért, mert a 
vezetőségnek mindenütt számolnia kellett a megváltozott viszonyokkal.

A pénztári ügykezelés szoros kapcsolatban van a számvevőségi ügy
kezeléssel. Ennélfogva az előbbinek újjászervezése ez utóbbira nézve is bi
zonyos mértékben módosító hatással lesz. A számvevőségi intézménnyel tehát 
behatóbban kell foglalkoznunk.

A számvevőség az egyházkerületi háztartásnak igen fontos s a pénztár- 
kezelés feltételeit szolgáltató szerve. Az egyházkerületi vagyon nyilvántartásán 
kívül a számvevőségnek szabályrendeletileg is megállapított főhivatása: a 
háztartási ügyek előkészítése és a háztartási ügykezelés ellenőrzése. A szám
vevőség teendőit 2 hivatalnok, a főszámvevő és az alszámvevő látja el. Úgy 
a főszámvevő, mint az alszámvevő bizonyos évi tiszteletdíjat élvező, különben 
független társadalmi állásban lévő alkalmazottjai, de egyúttal bizalmi férfiai 
is az egyházkerületnek s ez oknál fogva e tisztviselőknél a háztartási ügyek 
megítélése és irányítása alkalmával kizártnak tarthatjuk az egyéni érdeket. 
Ez különösen fontos feltétel ott, ahol valamely ügykezelés ellenőrzéséről 
van szó  ̂ a számvevőség pedig egyúttal ellenőrző közeg is.

Amilyen szükséges- az egyházkerületi pénztárnál egy második állandó 
hivatalnoknak, egy könyvvezetőnek alkalmaztatása, ép oly szükséges az egy- 
kázkerületi számvevőségnél az alszámvevői állásnak további fenntartása.

A számvevőségnek feladata az összes háztartási ügyek előkészítése és 
ellenőrzése lévén, ügyköré, lïïeiy ë'fëaeineg is nagyon széles volt, az évek 
toiyaman természetszerűleg ë{üêh ó ly "riâ§yàŸanyban iágult, mint amily mér
tékben fejlődött a pénztári ügykezelés, a  pénzügyi bizottság évi íouiesein 
felvett jegyzőkönyvek legjobban igazolják azt a nagy és felelőségteljes 
munkáit, amelyet a számvevőség évről-évre végez. Az egyházkerületi ház
tartás körül felmerülő számos és sokszor rendkívül bonyolúlt pénzügyi kér
désekben csak az egyházkerületi háztartás alapos ismerete mellett lehet meg- 
lelelő és célhozvezető javaslatokat tenni. Ezen ismereteket a számvevőség 
tisztviselői csak a pénzügyeknek több éven keresztül folytatott élapos ta
nulmányozása, tehát hosszas gyakorlat által szerezhetik meg. A számvevőség 
ügykezelésénél tehát ép úgy, mint a pénztárkezelésnél a munkamegosztás 
elve mellett ugyanazon elv nyomul előtérbe, melynek alapján a számvevőnek 
akadályoztatása esetén szükséges helyettesítés lehetőségét biztosítani s az 
alszámvevő személtében az egyházkerület számára már jó előre szakavatott 
főszámvevőt nevelni lehet.

Mindezekből az látjuk, hogy a számvevőség egyenesen nélkülözhetetlen 
intézménye egyházkerületünknek.

Most már az a "keretes merül fel, hogy az állandó könyvvezetői állás
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szervezése, illetve betöltése folytán módosúl-c és mennyiben a számvevőség 
eddigi munkaköre?

A pénztárnál egy könyvvezetőnek alkalmaztatása esetén a pénztárke
zelési munkakör tágulni fog, mivel a szorosan vett pénztári számvitel mun
kájához hozzájárul majd a vagyonfeljegyzéssel kapcsolatos s a vagyon nyil
vántartást előkészítő, jelenleg a számvevőség ügykörébe tartozó számviteli 
munka (számlakönyvek, különböző tőkekönyvek stb. vezetése).

A számvevőségi számvitel ezen részeinek a számvevőség munkaköréből 
való kikapcsolása folytán a számvevőség számviteli munkaköre csupán a 
vagyon pontos nyilvántartására fog szorítkozni. A számvevőség vezetni fogja 
a vagyonleltárkönyveket, az úgynevezett számvevőségi főkönyveket. Az ezen 
főkönyvi bejegyzésekhez szükséges adatokat a pénztári zárszámadások és 
vagyonkimutatások fogják szolgáltatni. Tekintettel azonban arra, hogy ezen 
adatoknak feltétlenül hiteleseknek kell lenniök, ennélfogva a számvevőségnek 
nem csupán a pénztárkezelés folytonos ellenőrzését, hanem a pénztárnál 
ezentúl vezetendő összes mellék- és főkönyvekben a számvizsgálat terhes 
munkáját is végeznie kell. A pénztárkezelésnek és a pénztári ügyvitel ellen
őrzésével, valamint a számvizsgálati teendőkkel az egyházkerületi alszámvevő, 
mint a kerületnek egyik bizalmi férfia bízandó meg, s már ez okból is fel
tétlenül szükséges, hogy az alszámvevői állás továbbra is fenntartassék.

A számvevőség munkakörének ily módon való szabályozása mellett 
nélkülözhetővé válván az 1901. óta fennálló külön ellenőri állás, ez beszün
tetendő.

Az egyházkerületi pénztári és számvevőségi ügyvitelnek a mai viszo
nyoknak megfelelő módon való reformálása esetén négy tisztviselőre van 
szükség :

A számvevőség teendőit két tiszteletdíjas hivatalnok látja el : a 
föszámvevő és az alszánivevő-ellenőr.

A pénztárkezelés és a pénztári ügyvitel munkáját két állandó, 
rendes fizetéssel biró szakképzett tisztviselő végzi : a pénztáros és a 
könyvvezető.

E négy hivatalnoknak munkaköre nagy körvonalakban a következőkben 
állapítandó meg:

A számvevő (főszámvevő) mint az egyházkerületi háztartás őre és 
előkészítője, szerkeszti az évi előirányzatokat (költségvetéseket), megfelelő 
javaslatokat tesz a felmerülő háztartási szükségletek miként leendő fedezése 
s a jövedelmek hovafordítása tárgyában. Felülvizsgálja az évi zárszámadá
sokat, az ezekre vonatkozó alszámvevő-ellenőri jelentések alapján és a vizs
gálat eredményéről a pénzügyi bizottságnak jelentést tesz. Vezeti az egyház
kerületi vagyon nyilvántartására szolgáló számvevőségi fő- illetőleg leltár
könyvet, melynek számbeli adatait a pénztár zárszámadásaiból és vagyon
kimutatásaiból meríti.

Az alszámvevő-ellenőr önállóan gyakorolja a pénztárkezelés közvetlen
3 *
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cs folytonos ellenőrzését, azaz foganatosítja hetenkint egyszer a pénztárnak 
szabályrendeletileg is előírt rovancsolását, végzi a pénztári számvizsgálatot, 
mely a naplótételeknek, a számla- és főkönyvi bejegyzésekkel való egybe
vetéséből áll, vég.üi'megvizsgálja az évi zárszámadásokat, miről a számve
vőnek jelentést tesz. Az alszámvevö egyúttal a számvevő segédje lévén, kö
teles mindazokat a munkákat végezni, melyekkel őt a számvevő megbízza, 
kit szükség esetén helyettesíteni tartozik.

A pénztáros, kinek kereskedelmi szakképzettséggel kell bírnia, kezeli 
az egyházkerület pénzeit, beszedi a költségvetésileg előirányzott jövedelmeket, 
fedezi az előirányzott szükségleteket a szabályrendelet határozmányai értel
mében, vezeti a pénztári főnaplót és intézi a hivatalos levelezést. Mint a 
pénztári ügykezelésből folyó munka irányítója és ellenőrzője felügyel a 
könyvvezető hivatalos ténykedésére. Szükség esetén helyettesíti a könyvvezetőt.

A könyvvezető, kinek szintén kereskedelmi szakképzettséggel biró 
egyénnek kell lennie, vezeti a számviteli rendszernek megfelelő naplókat és 
segédnaplókat, a pénztári számla- és főkönyveket, elkészíti a havi és évi 
forgalomkimutatásokat, a számvevőség rendelkezésére bocsátandó évi szám
adásokat, tehát önállóan végzi a könyvelési munkákat. Mint a pénztárosnak 
hivatalból való ellenőre, ellenjegyzi az összes a pénztár részéről adandó 
nyugtákat és leveleket és résztvesz a heti rovancsolásokban. Végül segédkezik 
a pénztárosnak a levelezésből és minden a pénztári ügykezelésből folyó 
egyéb irodai munkájában. A könyvvezető a pénztárost szükség esetén 
helyettesíteni tartozik.

A négy hivatalnok munkaköre ily módon világosan lévén megállapítva, 
külön szabályrendelet készítését, vagy a meglévő szabályrendelet módosítását 
(egyelőre) fölöslegesnek tartom. Ugyanis a számvevő, alszámvevö, ellenőr 
és pénztáros munkaköre szabályrendeletileg meg van állapítva. Az ügyvitel 
módosítása folytán az alszámvevö egyúttal ellenőrnek minősítendő, reá nézve 
egyúttal az ellenőrre vonatkozó szabályrendeleti pontok mérvadók. A könyv
vezetőre, mint állandó pénztári tisztviselőre nézve pedig nagyrészt ugyanazon 
szabályok alkalmazhatók, amelyek szabályrendeletünknek a számvitelre 
vonatkozó részét alkotják.

A pénztári és számvevőségi ügyvitel módosítás a folytán a szükségessé váló 
intézkedésekre vonatkozólag a következő határozati javaslatokat terjesztem elő :

1. Az 1901. óta fennálló, évi 600 K tiszteletdíjjal javadalmazott külön 
ellenőri állás 1914. évi január 1-én beszüntettetik.

2. Az egyházkerületi alszámvevö ellenőrnek minősíttetik. Ellenőri 
működése 1914. január 1-én veszi kezdetét. Tekintettel arra, hogy az alszám- 
vevő-ellenőr munkája nagy mértékben szaporodik, eddigi évi 600 K tisztelet
díja 1000 K-ra, azaz egyezer koronára felemeltetik.

3. Az egyházkerületi pénztárnál egy állandó könyvvezetői állás szervez- 
tetik egyelőre a X. fizetési osztálynak megfelelő 2200 K, azaz kettőezer- 
kettőszáz korona törzsfizetéssel, e fizetési osztályban a megfelelő időközök
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szerinti előléptetéssel (4—4 év) 720 K azaz hétszázliusz korona lakáspénzzel 
és öt ízben elnyerhető cgyenkint 200 K azaz kettöszáz korona ötödéves 
korpótlékkal.

Amennyiben még kellő gyakorlattal nem bíró egyén jelentkeznék, az 
egyenlőre számtiszti minőségben 1913. szeptember 1-től kczdődőleg egy 
próbaévre alkalmaztatik, havi 100 K, azaz egyszáz korona díjazással.

A pénzügyi bizottság ezen javaslatot egész terje
delmében a magáévá teszi és pártolóig terjeszti fel 
az egyházkerületi közgyűléshez.

89. Elnök bemutatja Wojtech G. V. soproni lakos folyamodványát, 
mellyel az egyházkerületi pénztári hivatalban szervezendő segédtiszti állásra 
való alkalmaztatását kéri. A kérvény mellékleteinek tanúsága szerint folya
modó soproni születsű, ág. h. ev. vallású, 20 éves és a soproni felső keres
kedelmi iskolában jeles eredménnyel tett érettségi vizsgálatot.

A pénzügyi bizottság a folyamodványt pártolólag 
terjeszti fel az egyházkerületi közgyűléshez és a folya
modó alkalmazását melegen ajánlja.

90. Szemvevő jelenti, hogy az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása iránt 
folyamatban lévő tárgyalások alapjául szolgáló és az egyházkerület szükség
leteit feltüntető összeírási ívet fötisztelendő püspök úr felhívására kitöltötte 
és felterjesztette.

Tudomásul szolgál.

91. Számvevő jelenti, hogy az egyházkerületi népiskolák számára 
készült részletes tanmenet kinyomatási költségei a Romwalter Alfréd cég 
által beterjesztett számla szerint 850 K-t tesznek ki.

A pénzügyi bizottság ezen 850 K-l a közigaz
gatási pénztár terhére engedélyezi, a tanmenetet az 
egyházmegyéknek megfelelő számú példányokban ki
adja és felhívja az espereseket, hogy a példányonkint 
ezennel 1 koronában megállapított árt az egyház
kerületi pénztárba fizessék be.

92. Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságtól javaslatot vár 
a tolna-baranya-somogyi egyházmegye közgyűlésének azon kérelme tárgyá
ban, hogy a szórványbeli hívek látogatására nagyobb összeg, legalább évi 
600 K bocsáttassák az egyházmegye rendelkezésére.

A pénzügyi bizottság utal a f. é. január 30-án 
tartott ülésében hozott és jelen jegyzőkönyv 11. pont
jában foglalt javaslatára.
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93. Ugyancsak a pénzügyi bizottságtól vár javaslatot az egyházkerületi 
közgyűlés az egyetemes közalapra vonatkozó új összeírás eszközlése tárgyá
ban is.

A pénzügyi bizottság javaslata:
Az egyházkerületi közgyűlés ezen, a számvevő

szék hatáskörébe tartozó ügyet az egyházkerületi szám
vevőségnek adja ki és felhívja javaslatának megtételére.

94. Számvevő jelenti, hogy a reformációi jubiláns alap gyűjtése 
folyamatban van.

Tudomásul szolgál.

95. A reformáció jubiláris-alap céljának a megállapítását
a pénzügyi bizottság egyelőre még nem tartja 

szükségesnek.

93. Elnök bemutatja az egyházkerületi pénztárosnak kimutatásait az 
1912. év második és az 1913. év első felében elhelyezett és visszafizetett 
elzálog kölcsönökről.

Tudomásul szolgál.

97. Elnök indítványára a pénzügyi bizottság a következő határozati 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi fő- 
számvevő tiszteletdíját, a tisztével járó munka nagy
arányú felszaporodására tekintettel 1913. évi január 
1-től kezdődő hatállyal a közigazgatási pénztár terhére 
évi 1.600 K-ra emeli fel.

98. A tanítóképzőintézeti gyakorlóiskola továbbfejlesztésével kapcso
latban felmerülő költségek fedezésére az egyházkerületi pénzügyi bizottság 
sem az amúgy is deficittel küzdő intézet költségvetésében, sem másutt fede
zetet nem találván,

felkéri az egyházkerületi elnökséget a nagymélt. vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz oly értelmű kérvény 
benyújtására, hogy az 1909. évi 46.447. sz. min. rend.
24. §-ában foglalt kedvezményt, mely szerint új tanári 
állások szervezésénél az egyházi főhatóságok által ki
szolgáltatandó törzsfizetések minimuma igazgatónál 
1600 K, rendes tanárnál 1400 K, segédtanárnál és 
gyakorlóiskolai tanárnál 1000 K-ban állapíttatik meg, 
a régebben szervezett állásokra is terjessze ki, hogy 
az így felszabaduló összegekből a jelzett szükséglet 
fedezhető legyen.



99. Elnök bemutatja Noszkó István lelkész kérvényét, melyben az ev. 
sajtóiroda vezetéséért, illetve evangélikus egyházi ügyeinknek a napi sajtóval 
való közlése alkalmából felmerült költségei megtérítése címén az 1913. év 
első felére 125 K kiutalását kéri.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés ezen kérelmet nem 

teljesíti egyrészt azért, mert nincsen rá fedezet, más
részt pedig azért sem, mert ezen igény kielégítése az 
egyetemes egyház feladatát képezi.

100. A tolna-baranya-somogyi tanítói kör megbízásából Kiss János 
magyarbolyi tanító Jani Rezső pogányi tanító részére, aki súlyos tüdőbajban 
szenved és nehéz anyagi viszonyokkal küzd, valamely alapból segélyt kér.

A pénzügyi bizotlság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet fedezet 

hiányában nem teljesítheti.

101. Dr. Masznyik Endre, az „Isten igéje“ című lap szerkesztője arra 
kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a lapnak egyszersmindenkorra 
juttatandó segély címén 200 feles példányt vegyen át népiskolái számára 
960 K eredeti ár helyett 500 K összegben.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet fedezet 

hiányában nem teljesítheti.

102. A somogyi cv. egyházmegye számvevőszéke a Nagykanizsán
1913. március 28-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyvből kivonatot terjesztett 
fel, melyben Plivelits Ftilöp részére hitoktatói díj címén a m. é. egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 106. pontjában említett új hitoktatói 
szükségletek fedezésére szolgáló összegből legalább 200 K kiutalását indít
ványozza.

A pénzügyi bizottság határozati javaslata :
Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a somogyi 

ev. egyházmegye számvevőszékét, hogy kérvényét a 
jövő évben kellően felszerelve és kellő időben a 
pénzügyi bizottsági ülés elé terjessze.

103. Elnök bemutatja a pénzügyi bizottság által kiküldött pénztár
vizsgáló bizottságnak 1913. évi julius hó 16-án a pénztár megvizsgálása 
tárgyában tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, melynek tanúsága szerint 
az összes értékek hiány nélkül megtaláltattak és illetve a kimutatott kötelez- 
vényálladékkal szemben tapasztalt hiányok igazoltattak.

A pénzügyi bizottság javaslata:
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Az egyházkerületi közgyűlés a pénztárosnak és 
számvevőnek a felmentvényt megadja.

104. Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros f. é. julius 26-tól aug.
23-ig szabadságot kér. A . , . . ,A pénzügyi bizottság a szabadsagot engedélyezi.

II. Gyámoldai igazgatósági ülés.
Főszámvevö a gyámolda 1912. évi pénztári naplóját és számadását a 

következőkben terjeszti be :
1. A pénztár vigasztalan helyzetét leginkább az mutatja, hogy ám

bár az egyházkerületnek adománya folyó szükségletekre a múlt évinél 2000 
K-val nagyobb vo’t, nemcsak az évvégi túlkiadást nem lehetett elkerülni, 
hanem a tőkéből újra 10.010 K 18 f-t kellett folyósítani. A rendes nyugdíjak 
csak 1679 K 42 f-rel apadtak. Az összes segélypénzesek száma 13-al keve
sebb a múlt évinél, illetményeik összege pedig 1974 K 28 f-rel.

Tudomásul szolgál.

2. A hátralékos követelések 4004 K 50 f-rel kisebbek a mult évinél, 
összesen 1575 K 94 f-t tesznek, amelyből 1226 K 78 f esik kamatra, 251 K 
60 f egyházak községi és 97 K 56 f tagsági járulékokra.

Tudomásul szolgál.

3. A segélypénzek és nyugdíjak összege 44.001 K 34 f, amely 
összeg 78 lelkész (22.740 K 86 f), 11 tanár (3990 K) és 129 tanító (17.270 
K 48 I) után járt. Tudomásul szolgáL

4. A gyámoldai pénztár kezelését rendben találván, kéri az 1912. évre 
szóló szokásos felmentvénynek megadását.

A gyámoldai igazgatóság a felmentvényt megadja.

5. gyámolda segélyezésére vonatkozólag kéri a következő javaslatnak 
az egyházkerületi közgyűlés elé való pártoló felterjesztését:

a) az egykázkerületi államsegélyből. . . . K 22.000
b) az egyetemes közalap jövedelméből . . „ 1.300
c) az 1912. évi biztosítási nyereségből . . „ 4,100

összesen : K 27.400
A gyámoldai igazgatóság a javaslatot pártolólag

terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé.

6. Az 1909. évi március 17-én tartott rendkívüli egyházkerületi köz
gyűlés jegyzőkönyvének 9. pontjának 3. alpontja értelmében az 1914. év 
első felében esedékesek a gyámoldai aktiv tagok netto befizetései. A mellé-
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kelt részletes kimutatás szerint a visszatérítendő netto összege 90.345 K 79 f. 
Mivel erre nemcsak a közpénztár, hanem részben a gyámoldai alapítványi 
pénztár tőkéit is igénybe kell venni, az 1914. évre körülbelül 5000 K kamat- 
bevétel elesik és amihez hozzászámítva a tőkéből eddig folyósított évi 

•{ 10.000 K-t, az intézet a jövő évtől fogva átlag 15.000 K-val nagyobb segélyre
fog szorulni. Ez a parancsoló szüksége előre figyelmezteti az egyházkerüle
tet, hogy a jövőre a rendes évi segélyként megállapított összegeken felül 
semmiféle más ideiglenes rendkívüli segélyt nem fog kioszthatni.

A gyámoldai igazgatóság az egyházkerületi hatá
rozatnak végrehajtásául a következő határozati javas
latot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerület felhívja a gyámolda összes aktiv 
tagjait, hogy lehetőleg még most, a folyó 1913. év utolsó 
negyedében, legkésőbb azonban az 1914. évi január 31-ig 
terjesszék be összes gyámoldai irataikat annál inkább, 
mert 1314. jan. 1-től fogva a beterjesztések sorrendjében 
fognak a netto díjak visszatéríttetni. Egyúttal kijelenti, 
hogy azon aktiv tagok, akik az 1914. január 31-ike után 
terjesztik be gyámoldai irataikat, a megállapított 4°/o-ra 
az 1914. évre szólólag már nem tarthatnak igényt.

7. Néhai Benedek Frigyes özvegye azzal a kérelemmel fordul az egy
házkerületi gyámoldai igazgatósághoz, hogy 1911. évi szeptember 26-án el
hunyt férje volt III. osztályú gyámoldai tag után egyházkerületünk 1909. évi 
határozata ellenére a rendes évi nyugdíj folyósíttassék.

A gyámoldai igazgatóság egyházkerületünknek 
1909. március 17-én hozott határozatától való bárminő 
csekély eltéréshez elvi okokból semmiképen hozzá nem 
járulhat és ezért a folyamodó özvegy kérését nem tel
jesítheti. Az ugyanazon napon tartott közgyűlés jegyző
könyvének 9. pontja 3. és 4. szakasza értelmében az 
özvegynek cgyszersmindenkorra szóló gyámoldai illet
mény címén a III. osztályú évi 4 K 20 f. netto díjnak 
33-szorosát, vagyis 138 K 60 f-t kiutalványoz.

Ezekután elnök őszinte igaz köszönetét mond a főszámvevőnek, alszám- 
vevönek, pénztárosnak és ellenőrnek buzgó, eredménydús működésükért és 
megköszönve a tagok érdeklődését, az ülést bezárja.

Dr. Brunner Emil s. k.,
K. m. f.

Hering Zsigmond s. k.,
p. U. biz. és gyám. igazg. jegyző. p. ü. biz. és gyám. igazg. elnök.

Frühwirth Károly s. k.,
Hitelesítjük:

Bancsó Antal s. k.,
p. ti. biz. tag p. ü. biz. tag.
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Jegyzőkönyv.A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1913. évi augusztus hó 27. és 28-án főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferenc püspök, főrendiházi tag és méltóságos egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő, főrendiházi tag elnöklete alatt Kőszegen gyűlést tartván, —  Bognár Endre egyházkerületi egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla egyházkerületi világi főjegyző, Madár Mátyás egyházkerületi egyházi aljegyző, Freyler Lajos kőszegi egyházközségi felügyelő, mint ez alkalomra felkért világi aljegyző, Hering Zsigmond egyházkerületi pénzügyi bizottsági és gyámoldai igazgatósági elnökön kivül az egyházmegyék, az egyházkerületi fő- és középtanodák, nemkülönben a népiskolák képviseletében
j e l e n  v o l t a k :

1. Győri egyházmegyéből : Horváth Sámuel esperes, Barcza Géza egyház- 
megyei felügyelő, l’só Vincze, Németh Károly, Kováts István, Petőcz Ferencz, 
Kiss Samu, Pálmai Lajos, Kováts Zsigmond lelkészek, Bándy János, Benedek 
Vincze, Gróf Endre tanítók, dr. Kovácsics Sándor egyházközségi felügyelő.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Varga Gyula esperes, dr. Ostffy Lajos 
egy házm. felügyelő, Mészáros István, Szabó István, Nagy Sándor, Mód Lénárd, 
Tompa Mihály, Pulay Gábor, Király Mátyás, Szabó Lajos, Teke Dénes, Nagy 
István lelkészek, Berzsenyi Dezső, Nagy Pál, Büki Ádáin, Hrabovszky Mór, 
Károlyi Endre felügyelők, Koczor Márton, Nits István, Hajas Dénes, Szórády 
Dénes, Zongor Márton, Varga Dénes tanítók.

3. Somogyi egyházmegyéből : Németh Pál esperes, Berzsenyi Sándor 
egyházmegyei felügyelő, Balogh István, Mesterházy Sándor, Madár Rezső, 
Hütter Lajos, Kiss József lelkészek, dr. Andorka Elek, Györffy János, Kolozs- 
váry Ödön világiak, Sass István, Binczi Dániel, Hericz Sándor tanítók.

4. Soproni alsó egyházmegyéből : Farkas Mihály esperes, dr. Ajkay Béla 
egyházmegyei felügyelő, Tóth Kálmán, Farkas Elemér, Berecz Gábor, Mikolás 
Kálmán lelkészek, Pethő Pál, dr. Mesterházy Ernő, Takáts Lajos felügyelők, 
Hajas Kálmán, Kisfaludy Károly, 'Hajas Gyula, Nagy Kálmán, Molnár Sándor, 
Csizmadia Ferencz, Takáts József, Szij Lajos, Bokody Imre tanítók.
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5. Soproni felső egyházmegyéből : Scholtz Ödön esperes, Dr. Démy 
Lajos egyházmegyei felügyelő, Szovják Géza, Ludig Gusztáv, Breyer Jakab, 
Lauff Géza, Menyhárd Frigyes, Pieler Mátyás lelkészek, dr. Zergényi Jenő 
felügyelő, Purt Gyula, Schwartz F. József, Kiss Gábor, Kühn János, Laschober 
Endre, Schrauf Károly, Krug Lajos tanítók.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Horváth Sándor főesperes, 
Tomka Gusztáv esperes, Eősze Zsigmond, Vértesi Zoltán, Szűcs Imre, Haniffel 
Sándor, ifj. Reichert Gyula, Torda Lajos lelkészek, dr. Kobilicz Elek, dr. 
Berzsenyi Jenő (siklósi), Koritsánszky Dénes felügyelők, Haiszer Henrik, Purt 
Gusztáv, Hoffmann Samu, Péter János tanítók.

7. Vasi felső egyházmegyéből: Stettner Gyula esperes, Beyer Teofil al- 
esperes, Hrabovszky István egyházmegyei felügyelő, Rájter János, Geisztlinger 
Pál, Ebenspanger Sándor, Balikó Lajos lelkészek, Mayer Károly, Musser 
Károly, Freyler Lajos felügyelők, dr. Schneller Aurél egyházmegyei ügyész, 
Németh Samu, Stettner Aurél igazgatók, Rehling János tanító.

8. Vasi közép egyházmegyéből : Kund Sámuel esperes, dr. László Kál
mán egyházmegyei felügyelő, Kiss János, Éder József, Rónai Gyula, Darvas 
Aladár, Kapi Béla, Varga József, Polgár János lelkészek, Radó Lajos, Weöres 
István, Szigethy Sándor felügyelők, Szigethy Dénes, Csizmadia Pál, Horeczky 
Gyula, Balikó Mihály, Badics Ádám tanítók.

9. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Bélák István egyházm. 
felügyelő, Horváth Dezső, Mohácsy Lajos, Nagy Kálmán, Mód Aladár lelkészek, 
dr. Kluge Endre, dr. Bélák Endre felügyelők, Baldauf Gusztáv püsp. titkár.

10. Zalai egyházmegyéből: Magyary Miklós esperes, dr. Halász István 
egyházmegyei világi jegyző, Nagy Lajos, Zsiray Lajos lelkészek, Kováts Sán
dor, Halász János tanítók.

Me l y  a l k a l o m m a l :
Az egyházmegyék és tanintézetek küldöttei, úgy a kőszegi evang. egyház 

nagyérdemű közönsége délelőtt 9 órakor a kőszegi evang. templomban össze
gyülekezvén, buzgó ének elhangzása után Bognár Endre egyházkerületi egyházi 
főjegyző oltári imát mondott és szentigéket olvasott. (Máté 7. 24—29.)

1. Az istenitisztelet végeztével dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő ur a közgyűlést következő beszéddel nyitotta meg:

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!
Holnap lesz egy éve, hogy Győr városában egyházkerületi gyűlésünket 

tartottuk, mely egyszersmind beiktató gyűlés is volt, mégis azon érzéssel 
távoztunk, hogy a gyűlésnek ünnepélyességet nem a külső fény, hanem az 
igazi vallásos érzület kölcsönzött, az a vallásos érzület, mely a mai korban 
már hanyatlóban van, és csak egyes helyeken nem indult lankadásnak. Ezek 
közé tartozik Kőszeg. Itt még a reformáció buzgó vallásosságának fuvallata 
száll felénk, itt még nem találtak termékeny talajra a modern vallást ignoráló
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eszmék, itt még egyházunk a megrendithetlen hitnek és az üdvözítő szeretet
nek magasztos temploma. Lelkemben mélyen megilletődve lépek mindig ezen 
helyre és most is hallani vélem az igéket, melyeket azon szószékről hirdetett 
a két Michaelis, apa és fiú és Schneller Vilmos azon igazi protestáns szel
lemben, melynek befogadására az ifjú kebleket a poraiban is áldott Beyer 
János oly fáradhatlan buzgósággal készítette elő, melyre alig találunk példát. 
Száműzve volt innét minden világi hiúság, és amint az iskolában a tudományok 
a vallással hozattak szoros kapcsolatba, úgy a mindennapi életben is a külön
féle foglalkozásokon vallásos érzület lengett át. És a kőszegi gyülekezet hü 
maradt tradícióihoz. Hitben megerősödve távozhatnak innét gyűlésünk tagjai, 
viszont e helyen tartott egyházkerületi gyűlésünk csak jótékonyan hathat az 
itteni vallási élet fejlesztésére.

Már a felsőbb leányiskola is nagyrészben a valláserkölcsi szempontok 
tekintetbe vételével állíttatott itt fel. Bár nem régen volt, hogy megnyitottuk, 
mégis az idő elhaladt felette. Nemcsak anyagi zavarok, de a kor követelménye 
is kényszerit bennünket, hogy az eddig követett iránytól eltérőleg módosítsuk 
intézetünk feladatát. Gyűlésünk tárgya lesz, számot vetve az anyagiakkal, 
megállapítani a teendőket, hogy intézetünk fennállása, bár más irányú tanítási 
körrel, biztosittassék. Hálás köszönet a nemes város elöljáróságának, mely 
nagylelkűen Ígért adományával minket czélunk elérésére segíteni törekszik.

Az iskolának felette áll a templom, és — például hozom ezt fel — a 
kőszegi ág. hitv. evang. gyülekezet már oly alapot gyűjtött, hogy a reformáció 
negyedik százados ünnepélyére ezen régi temploma helyébe egy újat állíthasson, 
mely az ország evangélikus templomai között a legmonumentálisabbak közé 
tartozzék.

Jöjjön létre először a test, melybe aztán a lélek költözik. Mert a lélek 
az, ami elevenít, a test csak mozdulatlan tömeg önmagában. (János VI. 63.) 
A természeti testeknek változatait természeti erők eszközük, és ezek a tüne
mények. A hit a lelki életnek tüneménye, a szellemi élet működése: „a re
ménylett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés“ . 
(Zsid. XI. 1.) Ezért lehetetlen az, hogy aki lelkiekkel foglalkozik, hitetlen 
legyen, de lehetetlen az is, hogy aki csak a természeti erőket látja és a tör
hetetlen következéssel kivételt nem ismerő természeti törvényeket észleli és a 
fizikailag bebizonyított dolgon kívül mást nem ismer, öntudatlanul is hivő ne 
legyen. Látnia kell a tudomány haladását, az újabb felfedezéseket, amiket mig 
rejtve voltak nem hitt, és hinnie kell, hogy még nincsen minden felfedezve, 
és hogy még sok dolog lesz nyilvánvaló, ami eddig rejtve volt és a felfede
zéseknek nincs vége és nem is lesz a világ végezetéig. A tudomány haladá
sával a hitnek is erősödnie kell, mert : „a valódi mély tudományosság nem 
vezet el Istentől, sőt inkább hozzá vezet“ .

Kétség kívül vannak hitczikkelyeink, melyeket a mai tudomány magasla
táról tekintve, vita tárgyává tehetünk. Ez nem is ellenkezik a protestántizmus 
szellemével, mely a haladást vallási téren sem zárja ki. Ezen elvből kiindulva



lépett fel az újabb időben Jatho kölni lelkész, ki a szentirásban foglalt isteni 
eszmék helyett, uj világfelfogást hirdet, mely a mai kor eszmeáradatával 
haladva leginkább erkölcsi elvekre és a jelen élet boldogságára fekteti a fő- 
sulyt, lényegteleneknek jelentve ki az üdvtörténeti tényeket, a kegyelmi eszkö
zöket, mint alapvető keresztény igazságokat.

De éppen azért, mert azt a kutforrást támadja, melyből gondolatvilágát 
merítette, nem származhatik tanaiból áldás és nem lehet oly eredménye, me
lyet ékesszólása, felebaráti szeretet érzése és fedhetetlen jelleme, különben 
létrehozott volna. Nála a tudomány és felvilágosultság valóban azon hit 
rovására nyilatkozik meg, melyet századok megszenteltek. Pedig a tudomány 
fejlődésével csak erősiti a hitet, mely megmarad állandóan az örök igazság 
és örök istenség tudatában, mely mellőzi a vallási formaságokat és szertar
tásokat és boldognak érzi magát egyedül Krisztus tanainak követésében, mert 
aki hisz örök életet nyer. (János VI. 47.)

Jatho még csak a hitet igyekszik megrendíteni, de korunk egy másik 
áramlata már az erkölcsiséget is támadja, mintegy villanyerővel hatva az 
érzékiségre és felhasználja erre a tudomány, az irodalom és művészet min
den eszközét. Az irodalom szinte dobzódik az idegizgató leírásokban, a szín
házak mintha csak a hanyatló Róma erkölcsi életét tükröznék vissza, a festé
szet élveteg vágyakat ébreszt, a zene, a táncz túllépte nemes formáit és az 
őrjöngésig menő exaltációba igyekszik ragadni. A korcsmák vasárnap és 
ünnepnapokon gramofonnal és mozgóképekkel igyekeznek a kifáradt munkást 
pihenésre és szórakozásra hivni és vigasztalást, lelki megnyugvást nem abban 
a borban keresni, melyet az oltári szentség nyújt, hanem abban, mely a testet 
sorvasztja, az elmét bóditja és nemesebb indulatokra képtelenné tesz.

Miképpen lehet a mai kor ezen szabadosságban csapongó áradatát meg
fékezni, váljon születik-e négyszáz év múltán egy második reformátor, ki a 
feljebb valók keresésére megtanít és az ut, az igazság és az életre vezet, nagy 
kérdés, melyre bár hozná meg a forduló század a megoldást.

A kormány és az országgyűlés nagyon keveset tesz, a társadalom még 
kevesebbet, mert vagy úszik az árral, vagy közönyösen nézi azt, egyedül az 
egyház küzd és harczol, de győzedehnet, diadalt a két másik tényező segélye 
nélkül nem arathat. De Észak-Amerikában már megtörtént az első lépés. 
New-York szállodáinak minden szobájában van egy_ biblia. Kétségkívül val
lásos érzületet kelt ez még azokban is, kik azt nem olvassák. Angliában vasár
nap csak a templomok vannak nyitva. Ott érezzük igazán csak, mi a vasár
nap, mi az ünnepi hangulat. Ott pihen a munka s terhes aggodalom, a na
pot szentebbé teszi a nyugalom s milliomok szive imádja azt, ki az ember 
legjobb hive. Kis János szuperintendens idejében még nálunk is igy volt, 
mert igy irta, de mi buzgóság dolgában visszafelé fejlődtünk. Igyekezzünk 
vallási téren is követni a felvilágosodott protestáns nemzeteket, kik a tudo
mány haladása mellett szilárdan vallják, hogy az igaz ember hitből él, hogy 
más fundamentomot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a



Jézus Krisztus, „és nincsen senkiben másban idvesség : mert nem is adatott 
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk“ . 
(Csel. IV. 12.)

Ezen szellem vonul át az évi püspöki jelentésen is, hol a lefolyt év ese
ményei felsorolva és teendőink tárgyalásra és határozathozatalra előkészítve 
vannak. Ezen munkánkra Isten áldását kérve, összesereglett híveinket szívből 
üdvözölve, évi rendes közgyűlésünket megnyitom.

Az egyházkerületi közgyűlés élénk örömmel fogadta, feszült 
figyelemmel kisérte az egyházkerületi felügyelő urnák, dr. Berzsenyi 
Jenő Öméltóságának, magasan szárnyaló megnyitó-beszédét s an
nak hatása alatt kimondotta, hogy a beszéd egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vétessék.

Napirend előtt Gyurátz Ferencz püspök ur Öméltósága indítványozza : 
Fejezze ki a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület kőszegi közgyűlése dicső
séggel uralkodó első Ferencz József császári és apostoli királyi felsége iránt 
a maga hódolatát, erről őt a kabinetiroda utján táviratban értesítse.

Az egyházkerületi e. főjegyző által bemutatott távirat felolvas
tatván és elküldetvén, még ugyanazon a napon püspök ur Öméltó
ságának nevére a következő legmagasabb válasz érkezett: „Badischl : 
Ő császári és apostoli királyi felsége a dunántúli evangélikus egy
házkerületnek kőszegi közgyűléséből küldött hódolatát legkegyel
mesebben köszöni“ .

3 -  Az egyházmegyék küldöttei beadják megbizó-leveleiket.
Az elnökség a beadott megbízó-levelekről szóló jelentés alap

ján Kőszeg szab. kir. városába 1913. évi augusztus hó 27. és 
28-ára egybehívott dunántúli egyházkerületi közgyűlést törvényesen 
megalakuljak nyilvánította.

4 .  Olvastatott az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról szóló jegyzőkönyv. Mely szerint egy évi időtartamra megválasz
tattak Koczor Márton alsósági és Hericz Sándor nemespátrói tanítók. A jövő
1914. évben a tanitóképviselők, összesen kettő, a tolnabaranya-somogyi egyház
megyéből lesznek választandók.

Jóváhagyó tudomásul szolgált.
£5. Püspök ur Öméltósága bemutatja hegyeshalmi Fischer Elemér egy

házkerületi világi aljegyzőnek hozzá intézett levelét, melyben — hivatkozással 
családi gyászára — távolmaradását kimentetni kéri.

Az egyházkerület a jelentést tudomásul vette, egyúttal az 
egyházkerületi világi jegyző urat ért családi gyász felett fájdalmas 
érzésének adott kifejezést. Helyét ez alkalomra Freyler Lajos kőszegi 
egyházközségi felügyelővel töltötte be.

6 .  Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével megbizattak:
Egyházi részről Scholtz Ödön, Beyer Teofil ; világi részről 

dr. László Kálmán, Weöres István, — a tanári karból Bancsó Antal.
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T .  Olvastatott Prónay Dezső báró egyetemes felügyelő és dr. Baltik 
Frigyes püspök „Meghívása“, mellyel „magyarhoni ág. hitv. evang. egyházunk 
egyetemes közgyűlését 1913. évi október havának 15. napjára, délelőtt 10 órára, 
a gyűlést megelőző értekezletet pedig folyó évi október havának 14-ik nap
jára, esti 5 órára a pesti evangélikus egyház épületébe tűzik ki s felkérik az 
egyházkerületet, hogy az egyetemes gyűlésre képviselőket válasszon“ .

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés Elnök
ségének meghívását tisztelettel tudomásul vette s egyházi alkot
mányunk értelmében képviselőiül a következő egyháztagokat meg
választotta :

M egbízó levél lel ;  még pedig egyházi részről: Farkas 
Mihályt, Németh Pált, Bognár Endrét, Madár Mátyást, Varga Gyulát, 
Stettner Gyulát, Horváth Sámuelt és Scholtz Ödönt, — világi rész
ről: Csemez Eleket, dr. Ostffy Lajost, Mechwart Ernőt, Berzsenyi 
Sándort, dr. Démy Lajost, Berzsenyi Dezsőt, Hering Zsigmondot 
és Sass Istvánt, — a tanintézetek képviseletében: Hollós János 
soproni- és Gyalog István bonyhádi főgimnáziumi igazgatót; a 
soproni evang. egyetemes theológiai akadémia részéről: Jausz 
Vilmost.

Jegyzőkönyvi  kivonattal ;  egyházi részről: Horváth Sán
dort (paksi), Magyary Miklóst, Takács Eleket, Mesterházy Sándort, 
Nagy Lajost, Szabó Istvánt, Farkas Elemért, Hérincs Lajost, Kapi Bélát, 
Kiss Jánost, Mohácsy Lajost, I’só Vinczét, Pálmai Lajost, Kiss Samut, 
Horváth Dezsőt, Kováts Istvánt (Ujmalomsok), Petőcz Ferenczet, 
Breyer Jakabot, — világi részről : dr. Ajkay Bélát, dr. László Kál
mánt, Hrabovszky Istvánt, dr. Zergényi Jenőt, Károlyi Endrét, 
Freyler Lajost, Töpler Károlyt, hegyeshalmi dr. Fischer Gyulát, 
Huber Dánielt, Ajkay Elemért, Weöres Istvánt, Radó Gyulát, Radó 
Lajost, Véssey Lajost, Véssey Ferenczet, dr. Kluge Endrét, dr. 
Andorka Eleket, Takách Ferenczet, Szigethy Sándort, dr. Mester
házy Ernőt, dr. Kobilicz Eleket, Mihályi Istvánt, dr. Rátz Ottót, 
Csemez Istvánt, dr. Csemez Bélát, dr. Berzsenyi Jenőt (siklósi).

8 .  A közgyűlés elé a következő miniszteri rendeletek és hatósági át
iratok terjesztettek:

A) A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól:I. Iskolai ügyek.
1. 22.084/912. A felsőlövői tanitóképezdének 2000 K utalványozása tan

szer és butorbeli felszerelésekre.
2. 69.414/912. A felsőlövői tanintézetben a főgimnáziumi tanárok nem 

lehetnek egyszersmind a tanítóképző-intézetnek tanárai, a két intézet tanulói 
együttesen semmiféle tanítási órára nem járhatnak.
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3. 92.558/912. A felsőlövői főgimnázium épületének berendezése és fel

szerelésére 115.800 K-t engedélyez.
4. 108.150/912. A felsőlövői gyakorló-iskola részére tanszerek engedélye

zésének előjegyzésbe vétele.
5. 120.368/912. Gecsányi Gusztáv soproni igazgatói állása véglegesí

tésének elismerése.
6. 120.968/912. A fesőlövői főgimnáziumnak engedélyezett 110.000 K 

beruházási államsegély utáni 3%-os fenntartói dij kirovása.
7. 129.781/912. A soproni tanítóképző-intézet 1910/11. tanévvégi tan- 

képesitő vizsgálataira vonatkozó észrevételek.
8. 133.071/912. Bauer Jakab, Unger Károly és Karner József felsőlövői 

tanárok alkalmaztatásának elismerése.
9. 135.028/912. A tanképesitő vizsgálatok idejének bejelentéséről.

10. 153.147/912. A dunántúli egyházkerületi középiskolai tanerők személyi 
pótlékának 1912. 11-ik felére 18.700 K összegben utalványozása.

11. 163.436/912. A soproni tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájának fej
lesztése, ismétlő-iskola és ifjúsági egyesület létesítése tárgyában.

12. 173.099/912. Tanitóképző-intézeti növendékek magyar honosságának 
igazolása tárgyában.

13. 179.338/912. A felsőlövői tanítóképző-intézet tanerői fizetésének ki
egészítésére 8800 K-t engedélyez.

14. 179.345/912. A soproni tanítóképző-intézet tanerői fizetésének ki
egészítésére 11.100 K-t engedélyez.

15. 715/913. Tanitóképző-intézeti növendékeknek katonai szolgálat ked
vezményhez való igénytartásának előzetes orvosi bizonyítvánnyal való igazolása 
tárgyában.

16. 5829/913. A bonyhádi főgimnáziumnak 17.000 K fentartási állam
segély engedélyezése.

17. 5842/913.' A felsőlövői főgimnázium részére 20.000 K fenntartási 
államsegély engedélyezése.

18. 5892/913. A soproni főgimnázium részére 40.000 K fenntartási állam
segély engedélyezése.

19. 18.227/913. A felsőlövői főgimnáziumi internátus berendezésére se
gélyt nem' adhat. .

20. 18.792/913. Unger Károly, Bauer Jakab és Karner József felsőlövői 
tanárok fizetéskiegészitésére 4000 K-t engedélyez.

21. 22.181/913. Tanitóképző-intézeti növendékek katonai kiképzése tár
gyában.

22. 32.744/913. A dunántúli ev. középiskolák tanárai részére 1913. év
I. félévre 20.350 K személyi pótlékot utalványoz.

23. 37.337/913. A soproni tanitóképző-iutézetnek uj épületbe elhelyezé
sére 1913. évre 10.000 K államsegélyt engedélyez.
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24. 38.147/913. A soproni főgimn. internátus részére kért államsegélyt 

nem utalványozhatja.
25. 44.118/913. A felsőlövői tanítóképző-intézetnek uj épületben való 

elhelyezésére az 1913. évre 10.000 K államsegélyt engedélyez.
26. 47 300/913. A felsőlövői tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájában 

minden tantárgy magyar nyelven tanítandó.
27. 53.169/913. Soproni tanítóképző-intézet 1911/12. tanévvégi tan képe

sítő vizsgálataira vonatkozó észrevételek.
28. 58.883/913. A felsőlövői tanitóképző-intézet 1911/12. tanévvégi tan- 

képesitő vizsgálataira vonatkozó észrevételek.
29. 59.943 913. A felsőlövői főgimnáziumhoz rendes tanároknak kinevezi 

Séra Istvánt, Kovács Jenőt és Thirring Jánost.
30. 78.320/913. A soproni főgimn. 50.000 K-ás törlesztési kölcsön után 

a fölemelt 5-5% -os kamatpótlék fedezését vállalja.
31. 81.668,913. A kőszegi felsőbb leányiskolái tanerőknek polgári leány

iskolává átalakítás esetében alkalmazása ügyében.
32. 87.164/913. Gecsányi Gusztáv főgimnáziumi igazgató nyugdijának 

megállapítása.
33. 93.210 913. A felsőlövő tanítóképző-intézethez gazdasági szaktanárt 

jelenleg nem nevezhet ki.
34. 94.168/913. A soproni tanitóképző-intézeti gyakorló-iskolánál egy 

tanítónak és egy uj segédtanárnak 1914-től fizetéskiegészitési államsegélyt 
engedélyez.

35. 94.629/913. és 162.093/913. A felsőlövői főgimnázium 3%-os nyug- 
dij-intézeti járulékának befizetésére időengedélyt ad.

36. 105.195/193. A kőszegi felsőbb leányiskolának tanítóképző-intézetté, 
átszervezése tárgyában. II.

II. Általános jelentőségű miniszteri rendeletek.
1. 1231/912. Az alkohol-nap megtartása tárgyában.
2. 4835/912. Az államilag segélyezett (elemi népiskolák) tanintézetek 

iskolai szükségleteinek beszerzéséről szóló kimutatásoknak beterjesztése ügyében.
3. 5515/912. A kivándorlók ellenőrzése és feljelentése ügyében.
4. 25.731/912. A lovászpatonai Szabó Mihály-féle alapítvány 1911. évi 

zárszámadásának jóváhagyása.
5. 26.303/912. Az iskolai növendékeknek a temetéseken résztvevéstől 

való eltiltása.
6. 88.714/912. A tanítói patronázs-intézmény szervezése.
7. 88.697/912. Az elemi iskolai végbizonyítványok pecsétje.
8. 100.000/912. Az iskolalátogatói intézmény létesítése tárgyában.
9. 109.913/912. A tanítói dijlevelek egyöntetűsége tárgyában.

10. 110.815/912. és 121.827. A középiskolai hitoktatók jutalomdija.
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11. 113.199/912. A pórládonyi Béres János féle alapító-levelek jóvá

hagyása.
12. 126.561/912. A Gömbös Géza féle alapító-levelek jóváhagyása.
13. 126.622/912. Polgári államszolgálatba átlépett altisztek katonai szol

gálati igazolványainak beszerzése tárgyában.
14. 138.399/912. Ifjúsági könyvtár engedélyezése a felsődörgicsei, kapolcsi, 

kővágóörsi, nemeshanyi, döröcskei és köttsei iskolák részére.
15. 145.388/912. A tényleges katonai szolgálatra egy éves önkéntesi 

minőségben bevonuló tanítók illetményei és helyettesítése tárgyában.
16. 149.341/912. A tanszerbeli fölszerelésre kisebb építkezésekre enge

délyezett államsegély más czélokra nem fordítható.
17. 155.622/912. A vasi felső evang. egyházmegyei tanitó-egyesület 

alapszabályaira vonatkozó észrevételei.
18. 155.956/912. Középiskolai tanulóknak az intézeteken kívül működő 

torna- és sport-egyesületektől eltiltása.
19. 171.648/912. Az 1913. év első felére engedélyezett egyházkerületi 

államsegély, 34.250 K utalványozása.
20. 178.730/912. Tanitóképző-intézeti tanerőknek az 1912. évi XXX. 

t.-cz. értelmében nyújtott kedvezmények tárgyában.
21. 1803/913. A Néptanítók Lapja díjmentesen küldetik az összes közép

iskoláknak.
22. 3117/913. A horvát-szlavonországi magyar tannyelvű népiskolák 

növendékeinek a magyarországi középiskolákba felvétele tárgyában.
23. 12.448/913. Az összes tanintézetek értesítői a képviselőház könyv

tárának egy-egy példányban megküldendők.
24. 17.763/913. Az ismétlő tankötelezettség tartamának 7 mindennapi 

iskolai tanfolyam által való megrövidítéséhez hozzá nem járul.
25. 17.897/913. Tanitóváltozások azonnal bejelentendők a törvényható

sági közigazgatási bizottságnál.
26. 21.891/913. A dr. Szemák István féle könyvtári jegyzék /küldése.
27. 22.609/913. Az elemi népiskolai ifjúsági könyvtárak könyvjegyzéke.
28. 36.495/913. A Zathureczky-féle 10.000 K-ás alapítvány alapító-leve

lének jóváhagyása.
29. 43.404/913. Id. erdődi gróf Pálffy János iskolai ösztöndij-alapitvá- 

nyának Szervezeti Szabályzata.
30. 63.300/913. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi tanitó-egyesület 

alapszabályainak jóváhagyása.
31. 63.408/913. Az 1913-ik év második'felére 34.250 K egyházkerületi 

államsegély utalványozása.
32. 58.882/913. 4702 K egyházkerületi pótállamsegély utalványozása.
33. 99.091/913. Az 1913. évi XVI. t.-cz. végrehajtása tárgyában.
34. 172.618/913. A marczalgergelyi beteg tanító helyettesének fizetésére 

államsegélyt nem engedélyez.



B) M. kir. belügyminiszter.

1. 1966/913. Az elhagyatott, züllésnek indult gyermekeknek társadalmi 
utón megmentése ügyében.

C) Földmivelésügyi miniszter.

2. 30.691/913. A kertészeti termelés fokozása tárgyában.

D) Horvát kormány.

3. 196/913. Mérnyi Ádám malibastáji lelkésznek 200 K, 996/913. Dobro- 
voljac Milkó pozsegai lelkésznek 200 K és 217/913. Plivelic Fülöp hrastováci 
lelkésznek 300 K államsegélyt engedélyez.

E) Egyetemes egyházi felügyelőtől.

4. Meghívás az 1913. évi április hó 15-ik napjára kitűzött rendkívüli 
egyetemes közgyűlésre.

5. 39/1903. Az 1913. év április hó 15-re összehívott egyetemes köz
gyűlés elmarad.

6. 103/913. Az egyetemes közigazgatási czélokra fenntartott állami se
gélyből, illetve ennek kamataiból és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
tól engedélyezett 83.341 K 17 f-ből a kerületre eső részösszeg fejében 20.487 K 
41 f-t utalványoz lelkészi korpótlékul.

7. Közli a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 2361/913. sz. rendeletét 
a templomtornyoknak hadjárat és katonai gyakorlatok alkalmával igénybevétele 
tárgyában; 5812/913. sz. a tanitóképző-intézeti vizsgálati szabályzat egész 
terjedelmében kötelező a felekezeti tanítóképző-intézetekre; 5815/913. sz. a ka
tonai szolgálatra bevonult tanítók helyettesítése; 81.481/913. sz. a tényleges 
állományi közös hadseregbeli ev. egyének egyházi adókötelezettsége; 91.157/913. 
sz. a felekezeti tanítók illetményei iránt benyújtott keresetek 30 napon belül 
elintézendők ; 98.535. sz. 37.620 K államsegély többletnek a négy kerület ré
szére kiutalása iránt ; 5810.'sz. a felekezeti elemi polgári tanítóknak és közép
iskolai és tanitóképző-intézeti tanároknak családi pótlékot nem engedélyezhet.

Időközben elintézést nyervén, tudomásul vétettek.
9 .  Az átiratok kapcsán felvétetett dr. Baltik Frigyes püspök urnák a 

főtisztelendő és méltóságos dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerülethez 1913. 
évi május hó 19-én intézett átirata, melyben arról értesíti egyházkerületünket, 
hogy Laszkáry Gyula elhalálozásával megüresedett dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerületi felügyelői állásra méltóságos Beniczky Árpád urat, eddigi 
nógrádegyházmegyei felügyelőt választottta és őt f. évi május hó 27-én ünne
pélyesen Pozsonyban hivatalba iktatta.

Az egyházkerület a dunáninneni egyházkerület felügyelőjét, 
méltóságos Beniczky Árpád urat közgyűléséből is melegen üdvö
zölte s felügyelői működésére Isten áldását kérte.
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Í O .  Olvastatott a magyarhoni evang. egyház egyetemes felügyelőjétől 
63/1913. szám alatt érkezett „Értesítés és fölhívás“ — ennek kapcsán a ma
gyar királyi miniszterelnök 1768/M. E. III. számú átirata zsinattartás ügyében.

Magyarhoni ág. hitv. evangélikus keresztény egyházunk 1911. évi egye
temes közgyűlése elhatározta, hogy az 1913. évben zsinat tartassék.

Egyházunk 1912. évi egyetemes közgyűlése intézkedett, hogy az 1791. 
évi XXVI. t.-cz. alapján, a zsinat tartásának megengedése iránt, Ö Felségéhez 
az egyetemes gyűlés által megállapított kérvény fölterjesztessék ; a zsinat 
előkészítésére vonatkozó teendőkkel pedig a zsinati bizottságot továbbra is 
megbízta és elhatározta, hogy az 1913. évben tartandó zsinat megnyitásának 
napját, az 1913. évi egyetemes közgyűlés fogja megállapítani.

A zsinat tartásának megengedése iránt Ö Felségéhez intézett kérvényre, 
a magyar királyi Miniszterelnök 1768/M. E. III. számú, •/• alatt mellékelt érte
sítése szerint, Ö Felsége legkegyelmesebben méltóztatott beleegyezését adni, 
hogy a zsinat, úgy, ahogyan azt egyetemes egyházunk kérte és a kérvény
ben előadott tárgyakra nézve, a folyó évnek, egyetemes egyházunk közgyűlése 
által meghatározandó napjára, összehivassék.

Hogy a zsinat még ez évben összejöhessen, a zsinati bizottság határo
zatához képest is, szükséges már most a zsinati képviselők választásáról 
intézkedni.

Mindezeknél fogva, egyházi alkotmányunk 167. §-ának rendelkezése sze
rint, magyarhoni ág. hitv. evangélikus keresztény egyházunk zsinatát ezennel 
összehívom.'

Hitrokoni tisztelettel meghívom, az 1913. évi egyetemes gyűlés által meg
határozandó napon megnyitandó zsinatra, az £. A. 168. §. értelmében azokat, 
akik a zsinatnak egyházi hivataluknál fogva tagjai és fölhívom a zsinati kép
viselők megválasztására az arra jogosultakat.

Nevezetesen fölhívom az összes egyházmegyéket, illetőleg gyülekezeteket, 
valamint evangélikus főiskoláinknak és középiskoláinknak tanárait, elemi isko
láinknak tanítóit, hogy az E. A. 168—177. §§-ainak rendelkezései szerint, 
válasszák meg zsinati képviselőiket.

Fölhívom a Nagytiszteletü Esperes Urak figyelmét arra, hogy az egyház
megyék képviselőinek megválasztása iránt, a költségkímélés tekintetéből, lehe
tőleg úgy intézkedjenek, miszerint az egyházközségek szavazatait a folyó évi 
rendes egyházmegyei közgyűléseken fölbonthassák. Mindenesetre olyan idő
ben eszközöltessenek a választások, hogy a szabályszerű választások ered
ménye, az E. A. 176. §. szerint, a Püspök Urak által nekem f. évi szeptem
ber 15-ig bejelentessék.

Mivel a zsinati képviselők választása nemcsak joga, de kötelessége is 
minden arra hivatott egyházi testületnek és gyülekezetnek, amely alól ki nem 
vonhatja magát, de amelytől el -sem tiltható, hitrokoni tisztelettel figyelmezte
tem a választások vezetésére hivatott összes egyházi tisztviselőket, hogy a
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választásokat személyes felelősségük mellett és annak tudatában eszközöltes
sék, szorosan megtartván a választásokra vonatkozólag az egyházi alkotmány 
rendelkezéseit, amelyek az alaki kellékekre nézve az esperes, illetőleg egyház- 
megyei felügyelő választására nézve megszabott kellékekkel azonosak.

Az egyházmegyék elnökségeit tisztelettel fölkérem, hogy a választás ered
ményének megállapítása és a szabályszerű jegyzőkönyvi kivonat, mint megbízó
levél kiállítása alkalmával hívják föl a megválasztott zsinati képviselők figyel
mét az E. A. 177. §-ára, hogy t. i. több helyen történt megválasztásuk ese
tén, 15 napon belül jelentsék illetékes püspökeiknek, hogy melyik választást 
fogadják el, mivel a Püspök Uraknak kell intézkedniük, hogy az egyik zsinati 
képviselői megbízatásnak el nem fogadása következtében, annak helyén uj 
választás eszközöltessék.

A zsinatnak a folyó évi egyetemes közgyűlés által megállapítandó napon 
való összejöveteléről és megnyitásáról, a zsinat összes tagjait, annak idején 
külön fogom értesíteni.

Acsád, 1913. évi május hó 22-ik napján.

Hitrokoni tiszteletteljes üdvözlettel : 
báró Prónay Dezső,

a magyarhoni ev. egyház egyet, egyházi és iskolaijfelligyelöje.

Méltóságos Báró, Főfelügyelő, Ur !

Ö császári és apostoli királyi Felsége f. évi márczius hó 15-én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben hozzájárulni méltóztatott 
ahhoz, hogy a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztény egyház 
egyetemes zsinatja, az egyházegyetemnek múlt évi deczember hó 30-án kelt 
legalázatosabb felségfolyamodványában elősorolt tárgyak felett való tanácsko
zás és határozás czéljából, a folyó évnek az egyetemes közgyűlés által meg
határozandó és ide előzőleg bejelentendő napjára, Budapestre egybehivassék : 
ott megnyittassék és megtartassék anélkül, hogy az 1790—91. évi XXVI. 
törvényczikk 4. szakasza értelmében fenntartott s királyi biztos kirendelésére 
vonatkozó jogát Ö Felsége jelenleg érvényesíteni szükségesnek látta volna ; 
egyebekben az idézett törvénycikk idevonatkozó rendelkezései szorosan meg- 
tartandók.

Hivatkozással a múlt évi deczember hó 30-án, 121. szám alatt kelt nagy
becsű felterjesztésére, szives tudomás, miheztartás és a zsinattartás napjának 
meghatározása és ide leendő előzetes bejelentése végett van szerencsém Méltó
ságodat a fentiekről ezennel értesíteni.

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1913. évi április hó 6-án.

Lukács László s. k.
A közgyűlés mindkét átiratot tudomásul vette s jegyzőköny

vébe iktatni határozta.
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11. A fentebbi ponttal kapcsolatban püspök ur Öméltósága beterjeszti a 
főiskolák és tanítóegyesületeknek lezárt borítékban érkezett szavazatait az E. 
Alkotmány értelmében általuk választandó zsinati képviselőkre.

A beadott szavazatok felbontására kiküldettek : Kund Sámuel, 
dr. László Kálmán és Weöres István egyháztagok ; jelentésük még 
a gyűlés folyamán beváratván.

1Z2. A tárgysorozat 6. pontjánál felvétetett püspök ur Öméltóságának
17. évi jelentése.

Az egyházkerületi közgyűlés mindenekelőtt örömének, hálájá
nak és őszinte elismerésének adott kifejezést, hogy püspök ur 
Öméltósága az egyházi élet égető kérdéseire kiterjedő, nyomtatás
ban megjelent s közkézen forgó tartalmas püspöki jelentéssel aján
dékozta meg újból egyházkerületét, s a jelentést felolvasottnak 
tekintette s azt jelen közgyűlési jegyzőkönyvéhez csatolni rendelte, 
egyes pontjaira nézve pedig alábbi pontok alatt hozott határo
zatot.

1 3 .  Felvétetett a jelentés 1. pontja, melyben püspök ur azon, a mai 
viszonyokból és a kornak fokozódó követelményeiből leszürődő véleménynek 
ád határozott kifejezést, hogy a közigazgatás szokott folyamatának rendben- 
tartása ma már az egyház jövőjének biztosítására nem elegendő. Eleven szí
nekkel rajzolja az egyház feladatát, erősen hangsúlyozza a gyermekek vallá
sos nevelését családban, iskolában ; sürgősen követeli ifjúsági egyletek, nőegy
letek létesítését. Mindezeknek egy czélra hatásától feltételezi a sikeres ered
ményt egyházra, hazára és a társadalomra nézve.

A közgyűlés átérezvén a jelentésben felhozott igazságok nagy 
horderejét, kötelezőleg kimondotta, hogy az egyházkerület minden 
iskolája tartsa elsőrendű feladatának a gyermekek vallásos neve
lését. Ahol evang. iskola nincsen és igy a gyermekek kénytelenek 
más jellegű iskolába járni, ott az egyház anyagi erejének latba- 
vetésével gondoskodjék, hogy az ilyen gyermekek evang. hitokta
tásban okvetlen részesüljenek. Az e czélra hozott áldozat egyház
védelem. Ellenkező eljárással megkönnyitjük a hívek máshova való 
átolvadását.

1 4 .  Felvétetett ugyanazon jelentés 2. pontja, melyben püspök ur „a 
lelki gondozás tovább terjesztése czéljából“ szükségesnek véli a missiói lel- 
készi állások szervezését, több fontosabb egyházi szempontból, melyeket a 
jelentés felsorol.

A közgyűlés elrendelte, hogy missiói lelkészi állások egymás
után minden esperességben a nevezetesebb missiói központokon 
haladéktalanul szerveztessenek.

• 1S5. A jelentés 3. pontja alatt püspök ur „óhajtandónak véli egy egyház
kerületi árvaháznak mielőbb létesítését“ . Egy ily intézménynek megalkotásá
val vélné legméltóbbnak az örökké emlékezetes reformáczió négyszázados
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ünnepének megünneplését. Szerinte Kőszeg volna e czélra a legalkalmasabb 
hely a dunántúli evang. egyházkerületben.

Az egyházkerületi közgyűlés a felvetett eszmét örömmel üdvö
zölte és kimondotta, hogy annak megvalósítására kész nagyobb 
anyagi áldozatot hozni, mégis gyorsabb megvalósithatás czéljából 
áttette a kérdést az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, azzal a 
felhívással, hogy pénzügyi szempontból tegyen ez érdemben ki
merítő javaslatot.

1 6 -  A jelentés 5. pontja foglalkozik a társadalmi viszonyok alakulásá
val, mely szerint oly irányzat nyomul mindinkább előtérbe, mely a néposztályok 
között a múltban uralkodott ellentétek kiegyenlítésére törekszik. Rámutat a 
szociálizmusra, mely czélját a társadalmi rendre erősen kiható változtatások
kal véli elérhetőnek. Hogy törekvése romboló erővé ne váljék, szükséges, hogy 
az egyház az emberiség sebeinek orvoslásán közremunkáljon. Azért is a 
szociális kérdések figyelemre méltatása nagyon is indokolt egyházi téren is. 
Miért is — úgymond a jelentés — „tanácsos volna a theol. akadémián és 
a tanitóképezdében a szocziális tanokkal, czélokkal foglalkozás“ .

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy az egyházat 
egyre közelebbi érintkezésbe kell hozni az élettel, mert csak igy 
ellensúlyozhatjuk a radikálszocziálizmus áramlatának hóditó terjesz
kedését : elrendelte, hogy nevezett intézeteinkben módját kell ejteni 
annak, hogy ifjaink, a nép leendő vezetői, a létező társadalmi rend 
és annak alapkörei mellett a szocziálizmus elvei és czéljaival meg
ismerkedhessenek, hogy igy a leendő lelkészek, tanítók, kilépve az 
életbe, könnyebben tájékozhassák magukat a társadalom hullámzó 
eszméinek helyes vagy helytelen iránya felől. Csak igy reménylhető, 
hogy a hívek serege nem jut a vallásellenes izgatók befolyása alá, 
de lelkészei és tanítóiban keresi minden téren legmegbízhatóbb 
útmutató vezéreit, tanácsadóit.

1 7 .  Ugyanazon jelentés 6. pontja alatt püspök ur idézvén az 1868. évi 
53-ik t.-cz. 19. §-át, ugyszinte rámutatván az 1891. évi XIII. t.-cz. I. §-ára, 
mely elrendeli, hogy „vasárnapokon minden nyilvános és nem elkerülhetlenül 
szükséges munka felfüggesztendő“, illetve „az ipari munkának szünetelni kell“ , 
tapasztalatból arra a következtetésre jut, hogy a vasárnapi munkaszünet csak 
az esetben lehet igazán áldásos a társadalomra, ha azon napon a korcsmák 
és a többi szeszkimérő helyek zárva maradnak. Miért is indítványozza: írjon 
fel újból az egyházkerület az egyetemes közgyűlésre a vasárnapi munkaszünet 
tárgyában, felkérve őt, hogy újítsa meg ez érdemben 1908. évi felterjesztését 
a magas kormányhoz.

Az egyházkerületi közgyűlés úgy egyházi, mint társadalmi és 
nemzetgazdászati szempontból, de sőt a munkásnép családi életé- * 

, nek jól felfogott érdekéből is, tehát általános vallás-erkölcsi szem-
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pontból püspök ur indítványát örömmel üdvözölte, s elhatározta, 
hogy ez érdemben felterjesztést tesz az egyetemes gyűlésre.

1 8 .  A püspöki jelentés 8. pontja kapcsán tárgyaltatott „A lelkészt illet
ményeknek korpótlék utján való rendezéséről alkotott 1913. évi 16. szentesített 
törvényczikk“ . E szerint azok a lelkészek, kiknek a fizetése az 1600 koronát 
meg nem haladja, 5 évi szolgálat után 400, 10 évi után 800, 15 évi után 
1000, 20 évi után 1200, 25 évi után 1400 korona korpótlékot kapnak. Viszont 
azok a lelkészek, akiknek a'fizetése 1600 koronánál több, de 3000 koronánál 
kevesebb, annyit kapnak korpótlék fejében, amennyi az őket megillető évi 
összjövedelemből hiányzik.

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy a törvény
ben megállapított fizetésrendezés sehogy sem elégítheti ki a lelkészek 
jogos igényeit, tekintettel arra, hogy akadémiát, egyetemet végzett 
lelkészek fizetés dolgában hátrányban maradnak a hasonló, sőt 
alacsonyabb képesítéssel biró állami tisztviselőkkel szemben, tekin
tettel arra hogy a lelkészek javadalmának ily alacsonyfoku meg
állapítása csak feladatuk, munkásságuk kevésbevételét juttatja ki
fejezésre : egyhangú határozattal kimondotta, hogy a törvénynyel 
nincsen megelégedve, .annak módosítását követeli oly értelemben, 
hogy a lelkészek alapfizetése legalább is 2400 koronában állapíttas
sák meg s kapjon minden lelkész fizetéskülönbség nélkül, szolgálati 
éveik arányában ötévenként ötször ismétlődő 400—400 korona 
korpótlékot. Ezenfelül méltányossági szempontból a lelkészeknek 
is juttasson az állam családi pótlékot; kimondotta, hogy a törvény 
módosítására azért is szükség vagyon, mert 6. §. alatti intézkedé
seivel beleütközik egyházi alkotmányunkba és az 1848. XX. t.-cz. 
rendelkezéseibe, amennyiben a törvény felhatalmazza a vallás- és 
közoktatásügyi minisztert^hogy az egyes korpótlékok engedélyezése 
alkalmával, az illető lelkészség jövedelmének előző összeírásában 
szereplő tételeket vizsgálat alá vehesse, s azokat az újabb vizsgá
lat eredményéhez képest megfelelően modósithassa, a kath. lelké
szekre nézve azonban az 1909. évi XIII. t.-cz. 7. §. alapján léte
sített országos katholikus kongrua-tanács előzetes meghallgatásá
val. Kifogás alá esik végül a törvény 11. §-ának utolsó bekezdése 
is ; mely úgymond : „A vallás- és közoktatásügyi miniszter akkor, 
amidőn valamely uj lelkészi állás szervezését ismeri el indokolt
nak kikötheti, hogy a korpótlékok összegének egy bizonyos hánya
dát az egyház köteles viselni, s hogy az elismerést megelőző lelkészi 
szolgálat korpótlék szempontjából nem számit“ .

Az egyházkerületi közgyűlés e határozatának felterjesztésével 
hasonló határozathozatalra felkéri az egyetemes gyűlést.

1 9 .  Felvétetett a püspöki jelentés 9. pontja alapján a tanítók fizetésé
nek rendezéséről szóló 1913. évi XXVI. törvényczikk tárgyalása. Mely szerint2
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tagadhatlan, hogy a hivatkozott törvény életbeléptetésével a tanítók fizetésének 
rendezésében az eddigiekhez mérten nagy haladás tapasztalható. Mert mig 
az országgyűlés az 1893. évi 26. törvényczikk megalkotásával a tanítók alap
fizetését 600 koronában, az 1907. évi XXVII. t.-czikkel 1000 koronában állapította 
meg: addig az állam az 1913. évi 26. törvényczikk meghozatalával és élet- 
beléptetésével a tanítók kezdőfizetését 1200 koronára emelte s e törvény alap
ján a tanitó 25 évi tanitói szolgálat után eléri a legmagasabb tanítói fizetést 
3600 koronát, ugyanakkora összegnek megfelelő nyugdíj-jogosultsággal.

De tekintettel az állami tanítók nagyobb javadalmazására, a felekezeti 
tanítók velük szemben még mindig hátrányban vannak. Ennél is*nagyobb 
sérelem a felekezeti tanítókra nézve a törvény azon. intézkedése, hogy tanitói 
fizetésükbe a kántori is beszámittatik, és igy a felekezeti tanitók, noha nagyobb 
terhet hordanak az állami tanítóknál, még mindig nem részesülnek azokkal 
egyenlő bánásmódban.

Az egyházkerületi közgyűlés a tanitók sérelmét magáévá tette 
s ennek alapján kimondotta, hogy sérelmüknek orvoslását a mél
tányosság alapján az egyetemes gyűlés utján a magas kormány
nál újból megsürgeti.

SO. Ugyanazon jelentés 10. pontjánál tárgyaltatott az egyetemes köz
gyűlés által az egyházkerületekhez véleményezés végett lebocsátott „megújított 
gerezsdi egyesség“ kérdése.

Az egyházkerületi közgyűlés a két egyház között egyesség 
létrejöttének szükségességét elismerte, mégis azzal a módosítással 
„Hagyassák mindkét egyház tagjainak szabadságukra az általuk is 
szükségesnek talált csatlakozás feltételeinek meghatározása. És ha 
e feltételeket saját hatóságaik jóváhagyják, úgy a kölcsönösen meg
kötött egyesség érvénybe lép“ .

S Í -  A jetentés 11. pontja kapcsán püspök ur bemutatja az egyházkerü
leti közgyűlésnek az egyházkerületi evang. egyesület 1912. évi augusztus hó 
27-én Győrött tartott közgyűlése jegyzőkönyvét, mely az egyesület munkás
ságát híven visszatükrözi, egyúttal kéri az egyesületnek pártolását.

Az egyházkerületi közgyűlés élénk örömének adott kifejezést 
az egyesület virágzása fölött s annak pártolását az egyházkerület 
tagjainak melegen ajánlotta.

SS. Felvétetett ugyanazon jelentés 12. pontja, mely szerint püspök ur 
tudatja, hogy az utóbbi közigazgatási év folyamán felavatta a szentgotthárdi, 
majd meg a vadosfai evang. gyülekezet uj templomát, ugyszinte Pozsegában az 
ottani evang. gyülekezet által emelt uj imaházat, a nagybrsljaniczai evang. leány
gyülekezet imaházának felavatását pedig Bayer György zágrábi lelkészre bízta.

A hívek példaadó buzgósága, mely az áldozatkészségben nyil
vánult, örvendetes tudomásul szolgált.

S3- Felvétetett ugyanazon jelentés 13. pontja, mely szerint 1912. évi 
augusztus hó 30-án Győrött lelkészi vizsgát tettek: Büki Jenő, Kiss Jenő,
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Lórántffy Péter, Mezey József és Sokoray Bálint, későbben szeptember 28-án 
Imrék Sámuel Sopronban s lelkészi hivatalukra felavattattak a nevezettek 
szeptember 1-én Várpalotán, illetve Imrék Sámuel szeptember 28-án Sopronban.

Az egyházkerületi kögyülés hálás köszönetét fejezte ki a vár
palotai gyülekezetnek s annak lelkes vezéreinek a jelentésben fog
lalt áldozatkészségért, vendégszeretetért, melyben a megjelenteket 
részesítette.

S 4 .  A jelentés 14 — 19. pontjai alatt püspök ur jelentést tesz látoga
tásairól, melyeket évközben a soproni, kőszegi és felsőlövői tanintézetekben 
teljesített s tapasztalatait adja elő. Nevezetesen, hogy Sopronban a főgimnázium 
épülete nem felel meg a jogos követelményeknek, a tanítóképző-intézet is újra
építést igényel, a kőszegi felsőbb leányiskola jellege megváltoztatandó.

Az egyházkerületi közgyűlés köszönetét fejezte ki, hogy az 
elnökség az egyházkerület intézeteit meglátogatta, egyszersmind 
kimondotta, hogy a tapasztalt hiányok gyökeres orvoslását mind
addig foganatba nem veheti, mig az erre szükségelt kért segélyt 
meg nem kapja.
A püspöki jelentés 20. pontja közli az ifjúsági belmissiói egyesü

letek évi munkásságáról szóló jelentéseket, nevezetesen : a soproni evang. 
lyceumi tanulók, a felsőlövői evang. tanintézetek, a bonyhádi evang. főgim
náziumi tanulók, a soproni evang. tanitóképző-intézeti ifjúsági belmissiói egye
sületekét. Egytől-egyig dicséretes munkásságot fejtettek ki.

Örvendetes tudomásul szolgált.
56. Felvétetett ugyanazon jelentés 23., 26., 27. pontja. Mely szerint a 

dunántúli evang. egyházkerületben kiosztatott a segédlelkészeknek fizetés- 
kiegészitési államsegély 7392’37 K, egyházaknak adóalapi segély: 107.593 K 
rendes, 1000 K missiói egyházak czéljaira, 25.000 K rendkívüli segély, kon- 
gruás lelkészeknek 53.178 K, korpótlék-jellegü államsegély 24.013 04 K.

Örvendetes tudomásul szolgált.
5 7 .  Felvétetett ugyanazon jelentés 31. pontja, mely a kőszegi leány

iskola, ugyszinte a soproni tápintézet javára befolyt adományokat és alapít
ványokat sorolja fel.

Az egyházkerületi közgyűlés mindazoknak, kik a kőszegi fel
sőbb leányiskoláról és a soproni tápintézetről kisebb vagy nagyobb 
ajándékaikkal megemlékeztek, hálás elismerését nyilvánította.

S38 . Ugyanazon jelentés 33., 34., 35., 36., 37. pontjai alatt felsorolja 
egyenként és egyházmegyénként mindazokat az államsegélyeket, melyekben a 
dunántúli evang. egyházkerület gyülekezetei, illetve azoknak tanítói különféle 
czimen ez évben részesültek.

Megnyugtató tudomásul szolgált.
3 9 - Ugyanazon jelentés 38. p. a. közli püspök ur egyházkerütetünk népes

ségét, népesedési mozgalmait, a hívek valláserkölcsi érzületét, a gyülekezetek 
vagyoni állapotát feltüntető, az esperesi jelentések alapján készült táblázatos
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kimutatásokat. Ezen táblázatos kimutatásokban egy-két megemlitésre méltó 
adatra akadunk. Mindjárt a második táblázaton feltűnik, hogy amig a hoz
zánk áttértek szánja 45, addig egyházunkból kitért 65. A harmadik táblázat 
sem tüntet fel valami ideális állapotot. Mert e szerint meg házasságkötésnél 
20 esetben nélkülözték az egyházi szertartást (a nagyobb szám : 13, Tolna- 
bárányára esik), egyházkelésnél 579 esetben, temetésnél 13 esetben. Az egyház
kelést nélkülözők legnagyobb része 517 a soproni felső egyházmegyére, a 
temetéseknél 7 eset a vasi közép egyházmegyére esik. Csillag alatt olvassuk, 
hogy Győrött egyáltalán nincsen egyházkelés.

Az utóbbi kimutatások sajnos tudomásul szolgáltak.
3 0 .  A püspöki jelentés 38. F) pontja alatt püspök ur kimutatja egyház

megyénként és egyházközségenként azokat a kiválóbb mozzanatokat, melyek 
a hitélet megnyilatkozásait jelentik.

Az egyházkerületi közgyűlés az evang. hitéletnek ily szép 
megnyilatkozásait az egész dunántúli ev. egyházkerületben örven
detes tudomásul vette s elismerését nyilvánította mindazoknak, kik 
letették az Ur oltárára ajándékaikat.

3 1 -  Ugyanazon jelentés 39. pontja alatt püspök ur kimutatást közöl a 
dunántúli ág. hitv. ev. lelkészek részére a minisztérium által közvetlenül meg
állapított, másfelől az egyet, egyházi pénztárból az 1913. év I. és 11. felére 
kiutalt korpótlék-államsegélyről. Összesen 124 dunántúli ev. lelkész részesült 
szolgálati éveikhez mérten korpótléki államsegélyben.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel vett róla tudomást, 
hogy végre a magas kormány a lelkészek sanyarú helyzetén is kiván 
segíteni, kiknek feladata, munkássága nem kisebb értékű bármely 
társadalmi tényezőnek a néplélekre kiható áldásos működésénél.

3 5 2 . A püspöki jelentés 40. pontja a hitoktatói dijak felosztásáról tájé
koztatja az érdeklődő közönséget.

Helyeslő tudomásul szolgált.
3 3 -  Ugyanazon jelentés 42. pontja értesíti az egyházkerületet, hogy püspök 

ur az egyházmegyék ajánlatára ez éven a tanítók közül kiknek juttatott Zsedényi- 
segélyt. Megjegyzendő, hogy a vasi-felső egyházmegyében nem Neubauer, ha
nem Kirnbauer János ujkörtvélyesi tanító nyerte el a Zsedényi-dijat.

Tudomásul szolgált.
3 -4 .  Ugyanazon jelentés 43. pontja megismerteti az egyházkerületet 

azon egyházi férfiak neveivel, kik ez évben irodalmi téren nagyobb munkás
ságot fejtettek ki.

Az egyházkerületi közgyűlés azoknak a lelkészeknek és taní
tóknak, kik irodalmi téren is tevékeny munkásságot fejtettek ki, 
elismerését nyilvánította.

3 5 .  Végül a püspöki jelentés 44. pontja névszerint azokkal a férfiak
kal foglalkozik, kiket az isteni gondviselés egyházunk nagy veszteségére ez 
évben az élők közül kiszólitott.
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Az egyházkerületi közgyűlés megilletődéssel vette tudomásul 
a nagy veszteséget, melyet a halál sorainkban okozott és elhunyt 
jeleseink poraira áldást hintett, — emléküket megörökítette.

3 6 -  Felvétetett a múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 228. pontjánál 
a véleményező bizottság javaslata, mely szerint az egyes bizottságokban el
halálozás, avagy lemondás következtében megürült bizottsági helyekre a 
következő tagokat ajánlja :

I. Egyházkerületi főiskolai nagybizottságba Szeniczey Géza helyett 
Mechvárth Ernőt, Porkoláb Mihály helyett dr. Móricz Dénest.

III. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságba Szeniczey Géza helyett 
Mechvárth Ernőt.

IV. Egyházkerületi törvényszéknél Brunner János helyett Scholtz Ödönt.
V. Pénzügyi bizottságba Brunner János helyett Menyhárd Frigyest, 

Zábrák Dénes helyett Ziermann Lajost és hivatalból tagja legyen Kiss János 
egyházkerületi gy. e. elnök.

VI. Népiskolai bizottságba Zábrák Dénes helyett elnöknek Farkas Mi
hályt, Farkas Mihály helyébe tagnak Hérincs Lajost.

VII. Véleményező bizottságba Szeniczey Géza helyett Mechvárth Ernőt, 
uj tagul Horváth Sándor esperest.

IX. Lelkészvizsgáló bizottságba Brunner János helyett Scholtz Ödönt.
X. Tanképesitő bizottságba Zábrák Dénes helyett Farkas Mihályt.
XIII. Zsinati törvényeket végrehajtóbizottságba Brunner János helyett 

Ziermann Lajost.
XV. A felsőlövői tanképesitőbizottságba Ziermann Lajos helyett Beyer 

Teofilt.
A közgyűlés a véleményező bizottság javaslatát határozati

erőre emelte. , ,Jegyezte :
B ognár Endre

egyházkerületi e. főjegyző.

3 7 .  Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1913 julius 17-én 
tartott ülésének jegyzőkönyve, melynek 1. pontja szerint főtisztelendő püspök 
ur napirend előtt indítványozza : javasolja a pénzügyi bizottság az egyház
kerületi közgyűlésnek, hogy az iskolai nagybizottság ülésének jegyzőkönyvét 
tartalmának fontosságára való tekintettel ezentúl kinyomassa, egyben határozza 
el a pénzügyi bizottság, hogy az idei ülés jegyzőkönyvét utólagos jóváhagyás 
reményében kinyomatja.

Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy az iskolai nagy
bizottság ülésének jegyzőkönyvét a jövőben kinyomatja, a pénz
ügyi bizottság azon intézkedését pedig, melylyel az idei ülés jegyző- •
könyvét kinyomatta, helyeslőleg tudomásul veszi.

3 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint elnök jelenti, hogy az 
egyházkerületi szabályrendeletnek megfelelően időnkint megbízott egy-egy



pénzügyi bizottsági tagot, hogy az egyházkerületi pénztár heti rovancsolását 
ellenőrizzék, s ezen pénzügyi bizottsági tagok a bemutatott jelentések szerint 
az összes tételek megvizsgálása és az eredeti mellékletekkel való összehason
lítása után egyezően állapították meg, hogy a pénzkezelést a legnagyobb 
rendben találták.

Tudomásul szolgál.
3 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint elnök bemutatja a pénz

ügyi bizottság 1913. évi január hó 30-án tartott üléséről felvett jegyzőköny
vet, melynek 1. pontja szerint a Soproni Takarékpénztár m. évi november 
hó 25-én kelt átiratával az 50000 koronás főgimnáziumi beruházási állam- 
segélykölcsön kamatlábát utalással az uralkodó pénzdrágaságra 53/4°/0-ra 
emelte fel.

A pénzügyi bizottság ekkor felkérte az egyházkerületi elnökséget, szíves
kedjék a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál kérelmezni, majd 
a kérelem kedvező elintézése érdekében személyes befolyásukat is latbavetni 
oly irányban, hogy ezen kamatkülönbözet fizetését az állam vállalja magára.

Ezen közbenjárás eredményekép elnök jelenti, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ur 78.320/913. sz. leiratával a kamatkülönbözet fizeté
sét magára vállalta és az ehhez szükséges összeget a m. kir. adóhivatalnál 
utalványozta.

Tudomásul szolgál.
4 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint elnök bemutatja Jausz 

Vilmos és dr. Mihályi Kálmán egyházkerületi kulcsőrök jelentését, mely sze
rint az egyházkerületi pénztárak értékpapirállományát tevő 151 darab és ösz- 
szesen 648.640 K, azaz Hatszáznegyvennyolczezerhatszáznegyven korona név
értékű értékpapírt a Soproni Takarékpénztár pánczélszobájában bérelt vas
szekrényből kivették és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókjánál 
nyílt letétbe helyezték. Bemutatja továbbá a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
soproni fiókjának 1912 november 26-án 20.009. sz. a. kelt és idevonatkozó követ
kező tartalmú elismervényét : Dunántúli ág. h. ev. egyházkerület, Sopron. Iga
zoljuk, hogy a mai napon átvettünk Önöktől K 600-— (Hatszáz korona) vine.
4-2% április járadék. — K 200 (Kettőszáz korona) 4‘2°/0 februári járadék 
1913 februárul, szelvénynyel. — K 100 (Száz korona) 4 '2%  februári járadék 
1913 aug. 1. szelvénynyel. — K 388.800 (Háromszáznyolczvannyolczezer- 
nyolczszáz korona) 4 %  m- földtehermentési kötvény 1913 május 1. szelvény
nyel. — K 193.300 (Százkilenczvenháromezerháromszáz korona) 4°'G magy. 
koronajáradék 1913 junius 1. szelvénynyel. — K 40.000 (Negyvenezer korona) 
4°/o magy. földhitelintézeti záloglevél 1913 január 1. szelvénynyel. — K 20.400 
(Huszezernégyszáz korona) 4%  saját int. záloglevél 1913 február 1. szelvény
nyel. — drb. 51 (Ötvenegy darab) Soproni Takarék- és Kölcsönegylet rész
jegy 1912 ü. é. szelvénnyel. — drb. 2 (Kettő darab) Soproni fogy. szöv. 
részjegy folyó szelvénynyel. — drb. 1 (Egy darab) Kőszegi serfőzdéi rv. 1898 
ü. é. szelv., melyeket üzleti határozmányaink értelmében letétjükbe helyezünk.
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Tisztelettel : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókja helyett : Kolbe 
s. k. Zwinz s. k.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi, azt a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank soproni fiókja által kiállított elismervény hitelesített máso
latával együtt levéltárba helyezi, az elismervény eredetijét az egyházkerületi 
pénztáros és ellenőr őrizetébe adja, végül a kulcsőrök részére a felmentvény 
és a kulcsőri tiszt alól való végleges felmentés megadását az egyházkerületi 
közgyűlésen javaslatba hozza.

Az egyházkerületi közgyűlés a kulcsőrök részére a felment
vényt megadja.

4 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint elnök jelenti, hogy a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókja f. évi május hó 3-án kelt 
átiratában alapszabályaira való hivatkozással arra kérte a pénzügyi bizottságot, 
hogy terjessze be azon jegyzőkönyvének kivonatát, melyben a pénzfelvételre, 
értékpapírkamatok, betétkamatok és betétpénzek felvételére, valamint érték
papírok kisorsolásából, eladásából, vételéből eredő pénzbeli műveletek intézé
sére- feljogosított pénztári tisztviselői vannak megnevezve. Indítványára a pénz
ügyi bizottság a fenti pénzbeli műveletek elintézésére szóló meghatalmazást 
Weisz Kornél egyházkerületi pénztárosnak kiadja és erről a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank soproni fiókját értesíti.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
4 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint elnök bemutatja a 

magánfeleknél elhelyezett jelzálogkölcsönökről összeállított kimutatást, mely 
szerint 180.551 K 5%, 140.485 K 51/2%  és 52.000 K 58/4%  kamat mellett 
van kihelyezve. Minthogy a mai nehéz pénzügyi viszonyok között a kamat
lábnak legalább 6%-ra való felemelése feltétlenül szükségessé vált, indítvá
nyára elhatározza a pénzügyi bizottság, hogy a magánfeleknél elhelyezett 
jelzálogkölcsönök kamatlábát 1913. évi május hó 1-től kezdődőleg 6%ra 
emeli fel és erről az adósokat körlevél utján értesíti.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
4 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint elnök jelenti, hogy dr. 

László Kálmán szombathelyi ügyvéd a Zathureczky-féle ev. liceumi ösztöndij- 
alapitvány ellenértékéül 1912. évi szeptember hó 28-án 1 darab 1412. sz. 
„Zathureczky Kálmán-féle alapítvány“ cimre szóló és 10.116 K 66 f-ről ki
állított 4V2% -° s szombathelyi takarékpénztári betétkönyvei tett le az egyház
kerületi pénztárnál.

Weisz Kornél pénztáros pedig jelenti, hogy a betétet felmondta és a 
pénz a felmondási határidő elteltével f. évi január hó 10-én a szombathelyi 
takarékpénztár által az egyházkerületi pénztárba utaltatott.

Tudomásul szolgál.
4 4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint a kőszegi leánynevelő

intézeti helyi bizottság beterjesztette a kőszegi felsőbb leányiskolának 1913. 
évi költségelőirányzatát. A számvevő jelenti, hogy az előirányzatot megvizs-



gálta és rendben találta. Az összes szükséglet 83.520 K 76 f, az összes fe
dezet pedig 58.200 K, úgy, hogy tehát a várható hiány 25.320 K 76 f. Ezt 
a hiányt azonban majd csökkentik a költségvetésben még nem szerepelhető 
4500 K-nyi közalapsegély, a fenntartási alapítványok jövedelme a Gusztáv 
Adolf-egylettől és máshonnan várható segélyek és adományok, valamint a 
számadás beterjesztésekor esetleg mutatkozó évvégi maradvány.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a számvevő jelentését tudomásul 
veszi, a költségvetést jóváhagyja azzal, hogy Hammer Gyula énektanitó ki
maradt dija abba utólagosan beállítandó és a költségvetést miheztartás végett 
kiadja a leányiskolái igazgatóságnak, az intézet segélyezésére vonatkozó javas
latot pedig az évi közgyűlésen fogja megtenni.

Tudomásul szolgál.
4£>- Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint a kőszegi leányiskolái 

helyi bizottság az 1912. évi november hó 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve
5. pontjában azt az indítványt teszi a pénzügyi bizottság elé, hogy mivel 
most már csakis Hammer Gyula énektanitó részesül csekélyebb díjazásban, 
az ő óradija is 80 K-ról 100 K-ra emeltessék.

Az egyházkerületi közgyűlés Hammer Gyula felsőbb leány
iskolái énektanitó óradiját az 1912/13. tanév elejétől számított jog
hatállyal 100 K-ban állapítja meg.

4 6 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint az 1912. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 209. pontjával javaslattétel czéljából az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz tette át a tolna-baranya-somogyi egyház
megye közgyűlésének azon kérelmét, hogy a szórványbeli hívek látogatására 
nagyobb összeget, legalább évi 600 K-t bocsásson az egyházmegyének ren
delkezésére.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a fo
lyamodó egyházmegyének azon áldozatkészségét, amelylyel a szór
ványbeli hivek lelki gondozására saját házi pénztárából évi 300 K-t 
szavazott meg. A közgyűlés az ügy fontosságára való tekintettel 
felkéri az egyházmegyét, tegye megfontolás tárgyává, hogy miként 
lehetne az 1912. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 107. pontjával a 
közigazgatási államsegélyből az egyházmegyei egyéb szükségle
tekre megszavazott 300 K többletet is egészben, vagy részben 
e czélra igénybe venni és hogy miként lehetne az 1916. évtől 
fogva a hitoktatói dijak megállapításával kapcsolatban a szórvány
beli hivek lelkipásztori gondozását is rendezni. Addig is az egyház
kerületi közgyűlés e czélra az 1913., 1914. és 1915. évekre évi 
300 K-t szavaz meg a missziói alap terhére.

4 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint az 1912. évi egyház
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 133. pontjával arra utositotta a pénzügyi 
bizottságot, hogy az egyházkerületi népiskolák számára készült részletes tan
menet kinyomatásáról költségelőirányzatot készíttessen és a költségek fedezé-
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sére vonatkozó javaslatát a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé terjessze. 
Ellenben ugyanazon jegyzőkönyv 231. pontjában Koczor Márton tanítónak 
100 K tiszteletdijat, dologi kiadások fedezésére pedig 100 K-t az „egyház
kerületi pénztárból kiutalt és elrendelte a munkának 1000 példányban való 
kinyomatását és méltányos árban minden egyes iskola részére való megkül
dését, minek végrehajtására a pénzügyi bizottságot kérte fel“ . A számvevő 
jelenti, hogy ezen utóbbi határozat értelmében az időközben neki megküldött 
részletes tanmenet kinyomatási költségeiről egy helybeli nyomdától köitség- 
vetést szerzett és a szakszerű kiállítás megállapítására és a kinyomatás fel
ügyeletére Papp József tanitóképző-intézeti igazgató urat kérte fel, aki azt 
szives volt elvállalni.

A pénzügyi bizottság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, a ki- 
nyomatást elrendeli, e határozatnak végrehajtásával a tanitóképző-intézeti 
igazgatót és egyházkerületi számvevőt bízza meg. Az egyes példányok árának 
megállapítását valamely a kinyomatás befejezése után tartandó ülésre tartja 
fenn, végül az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 231. pont
jában megszavazott 200 K-t és pedig 100 K-t Koczor Márton tanító, 100 K-t 
pedig a népiskolai bizottság elnökének kezeihez szabályszerű nyugta ellenében 
az idei államsegély-alap terhére és az idei egyházkerületi közgyűlés utólagos 
jóváhagyásának reményében kiutalványozza.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
4 ® .  Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint Ludig Emmanuel bécsi 

hitoktató-lelkész azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
munkaképtelensége esetére saját részére, elhalálozása esetén pedig neje ré
szére egyszeri kérvényre az államsegélyből, vagy más forrásból legalább 400 K 
nyugdijféle segélyt biztosítani kegyeskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés az 1912. évi jegyzőkönyv 132. 
pontjában részletesen felsorolt okoknál fogva az ugyanezen pont
ban foglalt határozatát egész terjedelmében fenntartja.

4 9 -  Ugyanezen jegyzőkönyv 14. pontja szerint ezzel kapcsolatban elnök 
jelenti, hogy Ludig Emmanuel újabban ismét két kérvényt nyújtott be a fő
tisztelendő püspök ur utján az egyházkerületi közgyűléshez, melyben eddigi 
kérelmeinek teljesítését, azok nem teljesítése esetén pedig az általa indítandó 
perben a soproni kir. járásbíróság illetékességének az elfogadását kérelmezi.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen kérvényeket az előzőhöz 
csatolja és határozatát mindenben fenntartja.

5 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint a főiskolai kisbizottság 
1912 szeptember 27-iki ülése a jegyzőkönyv 27. pontjában azt a javaslatot 
terjeszti a pénzügyi bizottság elé, hogy a főiskolai kisbizottsági jegyző 100 K 
tiszteletdijban részesüljön az egyházkerületi közigazgatási pénztár terhére. 
A pénzügyi bizottság a kívánságot méltányosnak találja.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai kisbizottság jegyzőjé
nek tiszteletdiját az egyházkerületi közigazgatási pénztár terhére az
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1912— 13. tanév elején kezdődő joghatállyal évi 100 K-ban álla
pítja meg, amely az egyházkerületi szabályrendelet által megállapí
tott módon és időben folyósítandó.

ö l -  Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy Gecsányi Gusztáv lyceumi igazgató a főiskolai nyugdij-intézetből való 
elbocsátása alkalmából arra köteleztetett, hogy ezen pénztárba szolgáltassa be 
az eladdig a gyámoldai pénztárba befizetett 42 K évi járulékot. Méltányos 
volna, hogy az igazgató ur, ki ennek mindig pontosan megfelelt, azon idő
től fogva, amikor már nyugdíjra tarthatott volna igényt, e kötelezettség alól 
felmentessék.

Az egyházkerületi közgyűlés Gecsányi Gusztáv lyceumi igaz
gatót az 1912. évtől fogva a főiskolai nyugdij-intézeti pénztárba f. 
évi 42 K fizetése alól teljesen felmenti.

Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint Malatidesz Irén, jelen
leg gallneunkircheni lakos szorult anyagi helyzetére és súlyos betegségére 
utalással, arra kéri a pénzügyi bizottság utján az egyházkerületet, hogy ré
szére havi segélyezést adományozzon.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásá
nak reményében kérvényező részére a tanári nyugdíj-intézet terhére 1912. évi 
október hó 1-től kezdődő hatálylyal előleges V4 évi részletekben fizetendő évi 
400 K segélyt szavaz meg és utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy az 
eddig esedékes részleteket kérvényező kezeihez annak szabályszerű nyugtájára 
fizesse ki.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
5 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint elnök jelenti, hogy az 

özv. Meyne Jánosné soproni és dr. Meyne Richard beszterczebányai lakosok
kal múlt évi november hó 20-án megkötött szerződés értelmében az elővásár
lási jog (pactum de contrahendo) a soproni 940. sz. telekjegyzőkönyvben fel
vett ingatlanra a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület javára 1914 április hó 
30-ig terjedő joghatállyal biztosíttatott és íelekkönyvileg kitüntettetett.

Tudomásul szolgál.
5 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontja szerint elnök bemutatja a 

lőrintei uradalomban folytatott gazdálkodás ellenőrzése czéljából kiküldött 
bizottság üléséről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint a gazdálkodás folytatása 
ellen a bizottság semmiféle kifogást nem talált, sőt a jószágigazgató urnák 
elismerését és köszönetét fejezte ki. Az épületek leltára az „Első magyar 
általános biztositó társaság“ által részletes becslés mellett elkészíttetett és a 
tűzkár esetére fizetendő kárösszeg is kölcsönös megegyezés alapján meg- 
állapittatott. Az összes épületek a legkitűnőbb karban, újonnan kijavítva talál
tattak, sőt vannak uj építkezések is, melyek 3000—4000 korona befektetést 
jelentenek. A jelzálogkölcsön után esedékes törlesztési részletek, valamint az 
adó is pontosan vannak fizetve.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi,
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a kiküldött bizottságnak pedig kifejtett működéséért köszönetét 
mond.

5 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja szerint elnök bemutatja a 
pénzügyi bizottság 1913. évi április hó 22-én tartott üléséről felvett jegyző
könyvet, melynek 1. pontja szerint Berecz Ábel egyházkerületi ügyész egy 
sürgős jelentést terjesztett a pénzügyi bizottság elé, amelyben előadja, hogy 
a Révai Jenő budapesti lakosnak, mint a Horváth Jenő és özv. Tillinger 
Gyuláné szül. Horváth Aranka engedményesének az egyházkerület elleni 
7926/911. sz. perében, melyben a Simunyák Antal hagyatékából 6944 K 14 f 
tőkét és annak járulékait igényli, a kir. törvényszék felhívta a felperest, hogy 
a Hajas Károlyné szül. Gömöri Juditnak keresztelő levelét mutassa be és ez
zel igazolja azt, hogy Hajas Károlyné Gömöri Juditnak szülei a nemeskéri 
ev. egyházban 1775. évi junius hó 29-én házasságot kötött Gömöri János és 
neje szül. Káldi Katalin valának.

E meghagyásra a felperes f. évi márczius hó 31-én 2234. sz. a. egy 
kérvényt nyújtott be, mely kérvény jegyzőkönyvi tárgyalására a kir. törvény
szék határnapot tűzött.

E kérvényben foglalt tényállítások részben valótlanok, egészben véve 
pedig nem elegendők a vitás jog igazolására. A kérvényhez csatolt levelek 
nem bizonyítanak amellett, hogy Gömöri Judit az előbb nevezett házaspár 
leányával azonos. A hagyatéki iratok sem elegendők a felperes kereshetőségi 
jogának igazolására. Az azokhoz csatolt hiteles anyakönyvi kivonatok sem 
képeznek teljes bizonyítékokat. Az elleniratomban a közös törzsből való le
származást tagadásba vettem, az egyezkedési kísérlet folyamán a felperes 
ügyvédjéhez intézett levelemben pedig beismerő nyilatkozatot nem tettem. A 
felperes által felhívott tanuk valamennyien igénylik a Simunyák hagyatékot, 
velünk tehát perben állanak és igy kihallgatásuk ellen tiltakozom.

Mivel azonban az előadottak daczára nem lehetetlen, hogy a felperes 
álláspontjára helyezkedik a törvényszék és a családi összeköttetésnek anya
könyvi kivonattal való hiteles igazolása nélkül is helyt ad a felperes kerese
tének, utasítást kér e tekintetben, elfogadja-e a felperes által felajánlott és a 
pénzügyi bizottsággal már közölt egyezségi ajánlatot, avagy pedig folytassa 
a pert.

A pénzügyi bizottság arra való tekintettel, hogy egyezségi utón az örö
kösök egy részének örökrésze megnyugtatóan úgy sem állapítható meg, hogy 
továbbá az egyházkerületnek fedezés czéljából érdeke, hogy csak jogerős bírói 
ítéletek alapján megállapított örökrész-összegeket fizessen rneg, nehogy esetleg 
túlfizetéseket legyen kénytelen teljesíteni, a felperes egyezségi ajánlatát nem 
fogadja el, hanem felkéri az egyházkerületi ügyészt, hogy álláspontjának fenn
tartása mellett a pert tovább folytassa.

Tudomásul szolgál.
ő 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontja szerint elnök jelenti, hogy 

néhai Kiss Elek, volt csornai ügyvéd a Csornán 1912. évi julius 8-án kelt

\



végrendeletében a hagyatékát terhelő holtiglani haszonélvezeti jogok megszűn
tével egy, a dunántúli ev. egyházkerület kezelése alá adandó 33.000 K-ás 
alapítványt tett egy, esetleg két szegényebb sorsú lelkész és tanitó felsőbb 
egyetemi tanfolyamot végző magyar születésű és anyanyelvű fiainak segé
lyezésére. Az alapítvány örökhagyó nevét fogja viselni, a segélyek kiosztása 
az egyházkerületi közgyűlés feladatát fogja képezni. Öröklési jogunk kellően 
biztosítva van.

5 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontja szerint elnök jelenti, hogy 
néhai Szalay Ferencz volt várpalotai evang. esperes-lelkész elhunyt özvegye 
Tresztyánszky Vilma, a Veszprémben 1910. évi szeptember 11-én kelt vég
rendeletében „néhai Szalay Ferencz és neje Tresztyánszky Vilma“ néven 
kezelendő két alapítványt tett és pedig a) a soproni ev. theológiai intézetre 
hagyott három darab leszámítoló bankrészvényt azon kikötéssel, hogy annak 
évi kamatjait alapitó édesanyja, annak halála után pedig egy, a rokonsághoz 
közeli szegénysorsu rokon fia, ilyen nem létében egy szorgalmas, jó erkölcsű 
sopronmegyei szegény fiú élvezze, b) a kőszegi felsőbb leányiskolának ha
gyott kettő darab várpalotai takarékpénztári részvényt olyképen, hogy az évi 
osztalék alapitó édesanyjának, annak halála után egy rokonsághoz közeli ro
kon leánykának, ily nem létében egy dunántúli szegény lelkész leányának 
adassék ki.

A pénzügyi bizottság felkéri az egyházkerületi ügyészt, győződjék meg, 
hogy ezen öröklési jog kellően biztosítva van-e, nemleges esetben pedig te
gye meg a biztosítás tárgyában szükséges intézkedéseket.

5 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy az összesített járulékpénztárban a hátralék újra emelkedett 849 K 94 f- 
rel és az év végén már 995 K 92 f-t tett, amely összeg 2 zalai, 2 somogyi 
és 13 tolna-baranyai egyházmegyei gyülekezetei terhel.

Tudomásul szolgál.
5 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontja szerint a közigazgatási pénz

tár kiadási rovatában az 1911. évi jegyzőkönyv 143. pontjában foglalt liatá-

Tudomásul szolgál.

Tudomásul szolgál. ?



29
és az alapítványi pénztárban kezelt akadémiai alap 947 K 23 f-rel szaporo
dott. A helyzet mégis kedvező, mert a 3500 K-nyi hátralék már ez év első 
hónapjában befolyt.

Tudomásul szolgál. ,
61- Ugyanazon jegyzőkönyv 28. pontja szerint szintoly megnyugtató 

a főgimnáziumi pénztár számadása. Az intézet fenntartási államsegélye ismét 
2000 K-val 38.000 K-ra emelkedett. A 4301 K 63 f-rel emelkedett személy- 
dijazások mellett is, és ámbár egyéb szükségletek is kisebb-nagyobb összeg
gel emelkedtek, az évvégi pénztármaradék mégis újból 1000 K-val több és 
tett 8143 K 54 f-t.

Tudomásul szolgál.
63. Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja szerint súlyos aggodalmakra 

szolgáltat okot a képezdei pénztár. A fenntartási segély, amelyet az egyete
mes közalap és az egyházkerületi államsegély nyújtott, 11.400 K volt. A kü
lönböző czimen kiutalt államsegély 12 562 K 32 f, de már a kegyadomány 
1058 K-val kisebb. A tanulók dijai is 398 K-val apadtak. Az év elején a tul- 
kiadás még csak 595 K 83 f volt, az év végén már 5238 K 52 f. Egy tétel 
kivételével valamennyi kiadási tétel emelkedett. Legfeltűnőbben a könyvek és 
tanszereké 1015 K 92 f-rel és a rendkívüli és vegyes költségeké 714 K 58 f- 
rel. A pénztári tulkiadás figyelembevétele mellett az intézet pénztárán most 
már 22.500 K-nyi teher van.

Tudomásul szolgál.
Az egyházkerületi közgyűlés a kegyes adakozók figyelmét 

felhívja ezen intézet szomorú anyagi helyzetére és annak felsegé
lyezését a jóltevők pártfogásába ajánlja.

6 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontja szerint szintoly vigasztalan a 
kőszegi felsőbb leányiskola pénzügyi helyzete. A növendékek dijai 2854 K-val 
emelkedtek ugyan, de ugyanennyivel emelkedett a kiadás rovatában az élel
mezési, fűtési, tüzelési és tisztogatási szükséglet. A személyzeti díjazás 2010 K- 
val több, amit ellensúlyoz a folyó kiadásokra befolyt adományoknak 1990 K 
55 f-nyi többlete. A számadási év 3795 K 64 f-nyi hiánynyal záródik, amely 
telidhez hozzájárul még az alapítványi pénztár körülbelül 74.000 K-nyi köl
csöne is. Az intézet vagyonkimutatásában az iskolaépület értéke a múlt évi 
egyházkerületi jegyzőkönyv 68. pontjának megfelelően már uj biztosítási össze
gében szerepel.

Tudomásul szolgál.
6 - i .  Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontja szerint az alapítványi pénztár

ban kezelt tőkék, amelyek közül a tömegesen kezeltek 4 1/2% -os kamatban 
részesültek, összesen 107.093 K 58 f-rel gyarapodtak, amely összegből 
79.211 K 65 f az alapokra, 27.881 K 93 f pedig az alapítványokra esik. Az 
alapok nagy gyarapodását a közös tartalék-alapból eszközölt nagy tőkésítés 
magyarázza, amely ugyanezen alapnál 40.248 K 22 f tulkiadást okozott.

Mint uj alapítványok most először szerepelnek a Zathureczky Kálmán-
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féle 10.166 K 66 f, özv. Véssey Sándorné leányiskolái alapítványa 3900 K 
tőkével ; Ostffy-Vidos alapítványa 230 K tőkével ; az alapok között a hitoktatói 
tartalék-alap 1500 K-val, a zsinati alap 5000 K-val. A régebbi alapítványok 
és alapok növelésére befolyt adományok közül említésre méltó a leányiskolái 
fenntartási alapra befolyt 1000 K, az egyetemes gyámintézet Erzsébet királyné 
alapítványára befolyt 999 K 20 f, a dunántúli lelkészegyesület javára befolyt 
292 K ; Maróthy Lászlóné Káldy Ida alapítványára az alapitó részéről ismét 
200 K, Gyurátz Ferenczné Matus Karolina alapítványára 100 K. Az alapok 
közül az összesített leányiskolái alapra adományozott özv. Véssey Sándorné 
1000 K-t, mások 1027 K 32 f-t. A képezdei zenealapra befolyt újabban 100 K. 
Szépen gyarapodott az egyházkerületi árvaház-alap, amelyre 3398 K 14 f ado
mány folyt be, és amelynek a tőkéje az év végén 17.843 K 31 f. A tanitóképző- 
intézeti építkezési alap azonban a gyakorló-iskolai telek vételárával leapadt 
3515 K 75 f-re. A pénztárnak 87.346 K 78 f évvégi maradéka mind az egy
házi adóalap javára esik, amelynek 127.595 K maradékára esik a tartalék- 
alapnak 40.248 K 22 f tulkiadása is. Ha a tartalék-alap tőkéjéből a tulkiadást 
levonjuk és az 5693 K 62 f tiszta kamathátralékot hozzáadjuk, úgy értékéül 
7572 K 61 f-t nyerünk, mely a múlt évhez viszonyítva 7095 K 98 f gyara
podást jelent.

Tudomásul szolgál.
6 £5 . Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontja szerint a főiskolai tápintézeti 

pénztár már csak 234 K 77 f maradványnyal záródott. Az ifjak részéről fizetett 
dijak 686 K-val apadtak, ellenben az élelmezési és egyéb konyhai szükségle
tek 3918 K 45 f-rel emelkedtek. Ha az egyházkerület újabb intézkedéssel nem 
segít, az ez évi pénztári hiány alig elkerülhető.

Tudomásul szolgál.
66 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja szerint a főiskolai nyugdíj- 

intézet közpénztára 5499 K 85 f maradékkal záródott, amelyben a tőke 
2038 K 31 f apadását leszámítva, 3461 K 54 f gyarapodás mutatkozik. Az 
intézet egész« vagyona 1989 K 80 f-rel szaporodott. A pénztár helyzete a 
mostani terhek és jövedelmek mellett teljesen megnyugtató.

Tudomásul szolgál.
6 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja szerint a forgalmi pénztár, 

amely az egyházkerületi pénztáros által külön vezetett „Átmeneti pénztár“ és 
„Póstatakarékpénztári pénztár“ egyesítése, csak átmeneti jellegű tételek nyilván
tartására szolgálnak. De mivel a póstatakarékpénztár évvégi ideiglenes tőkéjé
ben az összes pénztárak évvégi maradékainak nagyobb részei is bennfoglal
tatnak, azért a teljes pénztári maradékok csak az illető pénztáraknál vannak 
feltüntetve. Az összes pénztárak 116.570 K 80 f tiszta maradéka 1912 deczem- 
ber 31-én benne foglaltatott a póstatakarékpénztárnál fennálló 117.501 K 37 f 
ideiglenes tőkében, amelynek itt a forgalmi pénztárban természetesen, mint 
visszafizetett ideiglenes tőkének is kell szerepelnie.

Tudomásul szolgál.
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G ® . Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint az összes pénztárak 
pénztári forgalma újra 992.632 K 77 f-rel emelkedett és meghaladta az öt 
milliót. Ebből közel három millió a tőkeforgalom. Az összes pénztárak tőkéi
nek tiszta apadása 57.092 K 66 f. Ez apadást elsősorban Simunyák hagyaté
kának kifizetése magyarázza.

Tudomásul szolgál.
0 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint az egyházkerületi inté

zetek és pénztárak tiszta vagyona 1,984.388 K 03 f apadást jelent, de tiszta 
terhe egyetlenegy pénztárnak sincs.

Tudomásul szolgál.
T O -  Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontja szerint a számvevő beterjeszti 

a részletes költségvetések alapján összeállított 1913. évi költségelőirányzatot, 
amely szerint az összes bevétel 976.757 K 19 f, az összes kiadás 971.602 K 
88 f, maradvány pedig 5154 K 31 f. A kiadásban 113.049 K 46 f tőkésítés 
és 2183 K 60 f kölcsöntörlesztés is foglaltatik.

Tudomásul szolgál.
T I .  Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontja szerint számvevő bemutatja az 

egyházkerületi pénztárosnak, mint biztosítási megbízottnak az 1912. üzlet- 
évről szóló jelentését. E szerint a tüzosztályban 2160 biztosítás köttetett 
9,424.102 K 03 f értékben, a jégosztályban pedig 12 biztosítás 25.429 K 25 f 
értékben. A tüzkárbiztositások száma tehát ismét szaporodott, még pedig 162 
drb.-bal, ellenben a jégkárbiztositásoké 4 drb.-bal apadt. Amazoknál az érték- 
emelkedés 767.935 K, ezeknél az értékapadás 2407 K 51 f. A társaság az 
egyházkerületi pénztár közvetítésével 4315 K 84 f kárösszeget fizetett ki, még 
pedig 4066 K 55 f-t a tüzosztályban, 249 K 29 f-t a jégosztályban. Az egy
házkerület tiszta nyeresége 4170 K 57 f, ami a múlt évihez viszonyítva 95 K 
79 f szaporodást jelent.

Az egyházkerületi közgyűlés a biztosítási jelentést tudomá
sul veszi és a biztosítást közvetítő lelkész és tanító uraknak e 
téren kifejtett önzetlen munkásságukért jegyzőkönyvi köszönetét 
nyilvánítja.

TS£. Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontja szerint Hollós János egyház
kerületi ellenőr jelenti, hogy a Kleeblatt hagyatéki házról vezetett 1912. évi 
számadást átvizsgálta, a naplót a mellékletekkel tételről-tételre egybevetette s 
úgy ezt, mint magát a számadást is teljesen rendben találta. A bevétel volt 
2675 K 06 f, a kiadás 2613 K 43 f, a pénztármaradvány 1912 deczember
31-én 61 K 63 f, azaz hatvanegy korona 63 fillér.

A 17.118. sz. Soproni takarék- és kölcsönegyleti betétkönyvre az év 
folyamán elhelyeztetett 748 K 19 f, úgy hogy az 1912 január 1-én 1497 K 
66 f-t kitevő betét deczember 31-én 2246 K 55 f-re szaporodott

Az egyházkerületi közgyűlés Jausz Vilmos házgondnok urnák 
gondos kezeléséért hálás köszönetét mond és neki az 1912. évre 
a felmentvényt megadja.
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7 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontja szerint számvevő bemutatja az 
egyetemes pénztárnak 1912. évi zárszámadását. E szerint az egyetemes köz
alap évvégi tőkemaradványa 306.704 K 55 f, vagyis 2830 K 86 f-rel több a 
múlt évinél. Az egyetemes nyugdíj-intézet tőkemaradványa 3,126.251 K 95 f, 
az intézet vagyona tehát 289.724 K 87 f-rel gyarapodott ; a nyugdij-összeg 
336.918 K 97 f-t tett. A kegydij-alap 422 K 93 f-rel gyarapodott és az év 
végén 11.287 K 12 f volt ; a tőke kamatjaiból és a közalapnál identált 12.000 K 
járulékából 12.011 K 63 f került kegydij czimen kiosztásra. A segédlelkészi 
kongrua-számlának, melynek terhére a dunántúli egyházkerületnek 5000 K 
utaltatott ki, az év végén 4452 K 81 f-nyi, a tartalékszámlának 7818 K 36 f- 
nyi maradványa volt. Az egyetemes egyházi adóalapból egyházkerületünk ren
des segély czimén 108.593 K-t, a tartalékszámla terhére kiutalt segély czimén 
pedig 27.000 K-t kapott. Amannak évvégi maradványa 409.695 K 70 f, emezé 
74.082 K 82 f.

Tudomásul szolgál.
7 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 41. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 

a báró Baldácsy-alapitvány jövedelméből egyházkerületünk az 1913. évben
15.000 K-ban részesül.

A pénzügyi bizottság ezen segélynek a kegyes alapitó ren
delte czélokra való elosztása végett tervezeteket és határozati javas
latokat terjeszt az egyházkerületi közgyűlés elé, amely azokat a 
következő alakban határozattá emelte :

A szegény özvegyek javára rendelt 2900 K-ból részesül : 
Görög Lajosné, Ritter Sámuelné, Szinicz Lajosné, Blajsza Jánosné, 
Fleischhacker Károlyné, Ráhner Máténé, Szakái Jánosné, vagyis 
hét lelkész-özvegy egyenkint 200 K segélyben ; Bauer Adolfné, 
Eösze Dezsőné, Eösze Istvánné, Falaky Károlyné, Guggenberger 
Jánosné, Káldy Mihályné, Kolbenheyer Béláné, Kövesi Károlyné, 
Ludig Józsefné, Schrődl Józsefné, Szili Lénárdné, Tóth Jánosné, 
Tóth Sándorné, Wágner Jánosné, Weisz Józsefné, vagyis 15 lelkész 
özvegye egyenként 100 K segélyben.

Varga Pálné, Schád Boldizsárné, Zsakó Jánosné, Fadgyas 
Jánosné, Wiesner Boldizsárné kérvényeit az 1910. évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 125. pontjában foglalt határozat alapján mellőzni kellett.

1. Püspök ur részére..........................................
2. Püspöki segédlelkész javadalma a közigazga-

5000-— K

tási pénztárba ..............................
3. Szegény lelkész-özvegyek javára .
4. Szegény lelkészek javára .
5. Építkező szegény egyházközségeknek
6. Az egyházkerületi misszió javára .

15.000 — K

/
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A szegény lelkészek javára rendelt 300 K-ból rendkívüli se
gély czimén részesül ez évben : Szabó Lajos, Adorján Ferencz és 
Lágler Sándor, vagyis három lelkész egyenkint 100 K segélyben.

7 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja szerint a báró Baldácsy-alapit- 
vány jövedelméből az építkező szegény egyházközségek javára rendelt 5000 K-ra 
vonatkozólag Varga Gyula esperes javaslatára

a pénzügyi bizottság felosztási tervezetet terjeszt az egyház
kerületi közgyűlés elé, amely ekként határozott :

a) Alsólendva, Zalaegerszeg, Lajtaujfalu és Szekszárd
egyenként 600 K ................................................  2400’— K

b) Nemeskér és Dém egyenkint 500 K . 1000'— „
c) Szilsárkány, Pusztaszentlászló, Fehércsurgó és

Nagysitke egyenkint 300 K ..............................  1200’— „
d) Fiume és Jánosháza egyenkint 200 K . . . 400 — „

Összesen : 5000'— K
Városmiske, Külsővath, Ráczalmás, Barlahida és Dunaföldvár 

kérvényei pártolólag áttétetnek a gyámintézethez.
A beérkezett többi kérvény az 1909. évi egyházkerületi köz

gyűlés jegyzőkönyvének 172. pontjában körülirt kellő felszerelés 
hiánya miatt figyelembe vehető nem volt.

T G - Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint ugyancsak Varga Gyula 
esperes javaslatára a loósi és egervári báró Solymosy László és neje szül. 
Horváth Terézia alapítvány jövedelméből felosztás alá kerülő 900 K-ra nézve 
az egyházkerületi közgyűlés ekként határozott :

a) Kapolcs 500 K, b) Nagyvázsony 400 K.
T T -  Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontja szerint az egyházkerületi gyám

intézet elnöksége azzal a kéréssel fordul a pénzügyi bizottsághoz, hogy a 
szegény és erőtlen egyházközségek segélyezési ügyének egyesítése és ily utón 
való rendezése érdekében az ily czélu alapítványok kamatjövedelmének, ille
tőleg a kiosztásra vonatkozó javaslattételt az egyházkerületi gyámintézeti 
bizottságra ruházza át.

Az egyházkerületi közgyűlés az eddigi állapotot fenntartja és 
a segélyek kiosztására vonatkozó javaslat megtételét továbbra is a 
pénzügyi bizottság hatáskörében hagyja, tekintettel azonban a fenn
forgó czélszerüségi okokra, határozatilag kimondja, hogy a gyám
intézeti elnökség hivatalból tagja a pénzügyi bizottságnak.

7 8 .  Ugyanezen jegyzőkönyv 45. pontja szerint a felsőlövői tanítóképző- 
intézet igazgatósága azzal a kérelemmel fordul az egyházkerület elnökségéhez, 
hogy az intézetet ez idén is és lehetőleg az eddiginél nagyobb segélyben 
részesítse. Egyúttal mellékli az intézet az 1912/13. tanévi költségelőirányzatát, 
amely 2439 K 90 f hiányt mutat.

Az egyházkerületi közgyűlés a felsőlövői ev. tanitóképző-
3
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intézet részére az egyházkerületi államsegély terhére az eddig 
folyósított 1000 K rendkívüli segélyt ez évben is megszavazza.

7 Q .  Ugyanazon jegyzőkönyv 46. pontja szerint Mérnyi Ádám malibastáji 
helyettes lelkész újra azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűlés 
elé, hogy részére az eddigi 600 K segélyt ez évben is kiutalja.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó részére a 600 K 
rendkívüli segélyt az 1907. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 163. 
pontjában foglalt határozmány indokainál fogva az 1913. évre is 
megszavazza.

8 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontja szerint Tóth Jánosné 83 éves 
lelkész-özvegy arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az eddig élvezett 
300 K segélyben ez idén is részesittessék.

Az egyházkerületi közgyűlés az 1909. évi jegyzőkönyv 121. 
pontjában foglalt határozat alapján az államsegély terhére a kért 
300 K segélyt kiutalja.

81- Ugyanazon jegyzőkönyv 48. pontja szerint Sass Józsefné tanitó- 
özvegy, kinek férje 55 évig szolgálta az egyházkerületet anélkül, hogy az or
szágos tanítói nyugdíj-intézet tagja lehetett volna, tisztán magas koránál fogva, 
most 91 éves korában az egyházkerülettől segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó tanitó-özvegy ja
vára az 1913. évi egyházkerületi államsegély terhére 100 K rend
kívüli segélyt szavaz meg.

8 S .  Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontja szerint özv. Nagy Jánosné, 
kőszegi vagyontalan lakos, azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi köz
gyűléshez, hogy elmebajos tanító fiát, aki csak ez év őszén remélhet állami 
segélyezést, ez idén is még valamely segélyben részesítse.

Az egyházkerületi közgyűlés az elmebajos Nagy Vilmos javára 
az 1907. év óta megadott évi 100 K rendkívüli segélyt az egyház
kerületi államsegély terhére az 1913. évre is megszavazza.

8 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 50. pontja szerint Varga Jánosné, Hajas Lidia, 
tanitó-özvegy, aki férjének 26 év előtt bekövetkezett halála óta maga tartotta fenn 
magát, most 76 éves korában az egyházkerülettől valamely segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó özvegy javára, az
1913. évi egyházkerületi államsegély terhére, 100 K rendkívüli se
gélyt szavaz meg.

84. Ugyanazon jegyzőkönyv 51. pontja szerint Bodács Pálné tanitó- 
özvegy, kinek férje 43 évi egyházkerületi szolgálat után ezelőtt 35 évvel el
hunyt, most 85 éves korában az egyházkerülettől segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó özvegy javára, az 
1913. évi egyházkerületi államsegély terhére, 100 K rendkívüli se
gélyt szavaz meg.

8 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 52. pontja szerint Mód György nagy- 
alásonyi tanitó, 39 évi egyházkerületi szolgálat után súlyos betegségbe esvén,
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arra való tekintettel, hogy nagyszámú családját kizárólag tanítói fizetéséből 
kell fenntartani, az egyházkerülettől betegsége gyógyítására 600 K segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel a rendelkezésére álló 
segélyforrások iránt támasztott egyéb igényekre is, a folyamodó 
tanitó javára, az egyházkerületi államsegély terhére, 400 K egyszer- 
smindenkorra szóló rendkívüli segélyt szavaz meg.

8 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontja szerint az egyházkerületi tanító
egyesület az ez évben tartandó közgyűlése költségének fedezésére 500 K 
segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a tanitó-egyesület javára, az 
egyházkerületi államsegély terhére, ez évben is 250 K segélyt sza
vaz meg, annak ismételt kijelentésével, hogy az ezen segélyforrás 
iránt a jövő évben a gyámolda részéről támadó nagyfokú igényre 
való tekintettel ezt a segélyt a jövő évekre nem biztosíthatja.

8 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontja szerint az egyházkerületi Evan- 
géliomi Egyesület nevében az egyesület pénztárosa azzal a kérelemmel fordul 
a pénzügyi bizottsághoz, hogy az egyesület javára a paritás szempontjából 
is, de meg nagy és fontos egyházi érdekek megvédése szempontjából is, az 
1912— 1913. évekre egyenkint 250 K, összesen 500 K segélyt szavazzon meg.

Az egyházkerületi közgyűlés, az 1912. évi államsegély teljesen 
ki lévén merítve, a múlt évre nem szavazhat meg segélyt ; ez évben 
ugyanazon forrás terhére, az egyesület javára 250 K-t utalványoz, 
de a tanitó-egyesületi kérvény tárgyalásánál felhozott okból ezt a 
segélyt sem biztosíthatja a jövő évekre.

8 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 55. pontja szerint a budapesti egyetemi 
és főiskolai protestáns hallgatók Bethlen Gábor-köre, amely tagjait az erkölcsi 
és szellemi támogatás mellett anyagilag is segélyezi, azt a kérelmet intézi az 
egyházkerületi közgyűlés elé, hogy a múltban élvezett segélyt ez idén is sza
vazza meg és lehetőleg tegye állandó évi segélylyé.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó kör eddig kifejtett 
munkássága iránt teljes elismeréssel van, de ez idő szerint forrá
sainak korlátoltsága miatt nem szavazhat segélyt. Egyúttal kijelenti 
azonban, hogy mihelyt újra teheti, a kör segélyezését újra felveszi 
kiadási tételei közé, legalább oly összegben, mint az 1906— 1909. 
években.

8 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 56. pontja szerint az országos evangélikus 
lelkész-egyesület választmánya a főtisztelendő és méltóságos püspök úrhoz 
intézett felterjesztésében arra kéri őt, hogy az egyesületnek a közigazgatási 
czélra kapott államsegélyből bocsássa rendelkezésére azon összeget, mely 

'szükséges az évenkint 2—3-szor tartott választmányi üléseken megjelent tagjai 
útiköltségeinek és napidijainak fedezésére.

Az egyházkerületi közgyűlés nemcsak azért nem hozhat érdem
leges határozatot, mivel a kívánt fedezeti összeg bizonytalan, hanem3 *



azért sem, mivel az egész hazai egyházra kiterjedő lelkész-egye
sület segélyezésére az egyetemes egyházi közgyűlést tartja illeté
kesnek.

9 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 57. pontja szerint Wiesner Boldizsárné 
lelkészözvegy valamely alapítványból némi segélyt kér, mivel 1250 K nyug
dijából a mitlweidai technikán tanuló fiának tanulmányi költségét nem fedezheti.

Az egyházkerületi közgyűlés ily czélra rendelt alapítvány bir
tokában nem lévén, a folyamodó kérelmét nem teljesítheti.

9 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 58. pontja szerint SchrődI Józsefné balfi 
lelkészözvegy azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
az általa élvezett Baldácsy-segélyen felül valamely rendkívüli segélyben része- 
sittessék.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényt érdemileg azért nem 
tárgyalhatja, mivel oly időben érkezett, amikor a rendelkezésre álló 
források már teljesen ki voltak merítve.

9 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 59. pontja szerint Bodács Sándorné 
tanitóözvegy, aki férje után nyugdijat nem húz, betegeskedése miatt az egyház- 
kerülettől segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó kérését nemcsak 
azért nem teljesítheti, mivel a kérvény elkésve érkezett be, amikor 
az esetleg igénybe vehető források már teljesen kimerültek, hanem 
azért sem, mivel az az 1911. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 189. 
pontjának megfelelően felszerelve nincsen. Ennek kapcsán a köz
gyűlés újra felkéri a lelkészi hivatalokat, hogy az ilyen segély
kérvényeket csakis kellően felszerelve terjesszék be, nehogy a se
gélyre tényleg rászorulók károsodjanak.

9 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 60 pontja szerint Gáspár Henrikné tanitó
özvegy, akinek az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 94. pont
jában foglalt határozattal 130 K egyszersmindenkorra szóló rendkívüli segélyt 
szavazott meg, most újból segélyért folyamodik.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel nincsen tanitóözvegyek 
állandó segélyezésére rendelt külön alapítványa, a kérelmet nem 
teljesítheti.

9 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontja szerint Bodor Sándorné tanitó
özvegy múlt évi azon kérelmét, hogy részére valamely forrásból segélyt sza
vazzanak meg, most annál inkább ismétli meg, mivel hosszabb orvosi keze
lésre volt és van szüksége.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó özvegy kérelmét 
fedezet hiányában nem teljesítheti.

9£>- Ugyanazon jegyzőkönyv 62. pontja szerint Schermann Ede ev. 
tanító, akit a jénai egyetemen folytatott tanulmányai alatt tanító édesatyja nem 
segélyezhet, ez idén az egyházkerületi közgyűléstől kér segélyt.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel az esetleg igénybe vehető
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egyházkerületi államsegélyt a folyamodóénál égetőbb szükségletek 
teljesen kimerítik, kérelmét nem teljesítheti.

9 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 63. pontja szerint az 1913. évi egyház
kerületi államsegély felosztására nézve a pénzügyi bizottság tervezetet terjeszt 
az egyházkerületi közgyűlés elé, amely ekként határozott :

1. A bonyhádi főgimnázium javára . . .
2. A felsőlövői tanítóképző-intézet javára rendkívül

segély . . . . . . . . . .
3. A felsőlövői tanítóképző-intézet javára rendes évi

járulék . ....................................
4. A pozsonyi egyetemes theológiai akadémia javára
5. A Luther-társaság ja v á ra ....................................
6. Egyházkerületi járulék a theológiai akadémiák fenn

tartására ............................................................
7. A pozsonyi diakonissza-intézet javára
8. Az egyházkerületi gyámolda javára . . . .
9. A kőszegi felsőbb leányiskola javára.

10. Az egyházkerületi tanítóképző-intézet javára.
11. A soproni tanárok lakáspénzének rendezéséhez.
12. Járulék az Országos Gyermekvédő Ligának .
13. Mérnyi Ádám h.-lelkész rendkívüli segélye . .
14. Özv. Tóth Jánosné évi segélye .

( 15. Özv. Sass Jánosné rendkívüli segélye
16. Nagy Vilmos rendkívüli segélye .
17. Özv. Varga Jánosné rendkívüli segélye
18. Özv. Bodács Pálné rendkívüli segélye
19. Mód György tanító rendkívüli segélye
20. Szekszárd egyházfenntartási segélye .

^ T T T A z egyházkerületi tanitó-egyesület rendkívüli segélye 250 „
22. Az evangéliumi lelkész-egyesület rendkívüli segélye 250 „

.__.23. A reformácziói emlékünnep-alap javára . . . .  700 „
24: Az egyházkerületi árvaház-alap javára 747 „

Összesen : 68500 K
9 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 64. pontja szerint számvevő az 1912. évi 

jegyzőkönyv 106. pontja kapcsán jelenti, hogy rendkívüli hitoktatói segélyekért 
a vasi közép, a tolnai, a veszprémi és a vasi felső egyházmegye folyamodott, 
úgyszintén külön kéfvényben Haniffel Sándor, Klenner Adolf és Kakas József 
lelkészek.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel az elodázhatatlan szük
ségletekre, a hitoktatási alap terhére, az 1913/14. tanévre szóló 
hatálylyal a vasi közép egyházmegyének 400 K, a tolnai egyház
megyének 800 K, a veszpréminek 200 K és a vasi felső egyház
megyének 300 K rendkívüli hitoktatói segélyt szavaz meg, mely
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összegek az egyházmegyei pénztárakba utaltatnak és az egyház- 
megyei számvevőszékek által az újonnan felmerült hitoktatói szük
ségletek fedezésére ugyanolyan módon osztandók fel, mint az 1910. 
évi jegyzőkönyv 97. pontjában megállapított hitoktatói díjátalányok. 
Haniffel Sándor, Klenner Adolf és Kakas József külön folyamodásai 
elintézés végett kiadatnak az illetékes egyházmegyei számvevő- 
székeknek.

0 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontja szerint a zalai egyházmegye 
ez évi junius 20-án kelt, az egyházkerületi közgyűléshez intézett folyamodá
sában az eddigi 500 K hitoktatói átalányon felül az eddigi hitoktatás czéljára még 
évi 730 K-t, uj hitoktatás czéljára pedig évi 600 K-t, összesen 1330 K-t kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet azért nem teljesítheti, 
mivel a múlt évi egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyv 106. pont
jának megfélelően felszerelve nincs és mivel az ugyanott megálla
pított időnél jóval később érkezett be.

O O - Ugyanazon jegyzőkönyv 66. pontja szerint Börcs leányegyházköz
ség kellően felszerelt folyamodásában arra kéri a pénzügyi bizottságot, hogy 
a múlt évben megszavazott 600 K tanitótartási segélyt az 1913/14. tanévre is 
szavazza meg.

Az egyházkerületi közgyűlés a börcsi fiókegyház javára, az 
egyházkerületi missziói-alap terhére, missziói tanító fizetés-kiegé- 
szitési segély czimen az 1913/14. tanévre 600 K-t szavaz meg.

lO O .  Ugyanazon jegyzőkönyv 67. pontja szerint az egyetemes pénz
ügyi bizottság 1913. évi május hó 14-én tartott ülése, a jegyzőkönyv 3. pont
jában arról értesíti az egyházkerületet, hogy a theológiai akadémiai tanárok 
fizetéskiegészitésére a közalapból megszavazott és folyósított összegnek meg
felelően az állam a négy kerület segélyezésére elrendelt összeget 37.620 K-val </' 
emelte. Egyúttal felszólítja az egyházkerületeket, hogy ezen államsegélytöbb
letet az egyetemes theológiák fenntartására az egyetemes egyháznak bocsássák 
rendelkezésére annál inkább, mert ezáltal a közalap jövedelmének egy tekin
télyes része felszabadulna és a kerületek hitoktatásir és missziói czélokra 
nagyobb évi dotácziót kaphatnának.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel az egyházkerületi állam
segély az egyetemes pénzügyi bizottság által jelzett összeggel emel
kedett, ezt a többletet, az egyetemes theológiai akadémiák fenn
tartása czimén az egyetemes egyház számára megszavazza.

Í O I .  Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontja szerint a f̂őiskolai kisbizottság 
1913. évi április hó 24-én tartott ülése a jegyzőkönyv 5. pontjában a pénz
ügyi bizottsághoz teszi át Fazekas Mihály tanitóképző-intézeti szolga kérvé
nyét, amelyben fűtési illetményének felemelését kéri. A kisbizottság a fűtési 
illetmény czimén élvezett 150 K-hoz javasol kárpótlásul 50 K-t.

Az egyházkerületi közgyűlés Fazekas Mihály tanitóképző- 
intézeti szolgának a tulkiadás fedezésére 50 K-t megszavaz.
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105£- Ugyanazon jegyzőkönyv 69. pontja szerint a főiskolai kisbizott- 

ság 1913 április 24-iki ülése a jegyzőkönyv 8. pontjában a pénzügyi bizott
sághoz teszi át pártolóiig Rosta Ferencz tápintézeti eforusnak azt az indít
ványát, hogy a tápintézeti költségvetésekben eddig szerepelt 4768 K 90 f régi 
hátralék, mint behajthatatlan töröltessék.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az intézeti igazgatókat, 
hogy a hátralékosok lakhelyét kutassák ki és ahol a hátralékok 
behajthatóknak mutatkoznak, tegyék meg az egyházkerületi ügyész 
utján a szükséges lépéseket.

1 0 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 70. pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság 1913. évi junius hó 20-án tartott ülése a jegyzőkönyv 11. pontjában 
meleg pártfogásába ajánlja az egyházkerületi közgyűlésnek a soproni tan
intézetek közös tanári értekezletének azt a kérvényét, amelyben hivatkozással 
arra, hogy az állami tisztviselők családi pótlékáról szóló 1912. évi 35. t.-czikk 
immár nemcsak az állami tisztviselőkre vonatkozólag hajtatott végre, hanem 
annak megfelelően a megyék, városok és községek is megadták tisztviselőik
nek a családi pótlékot, sőt. megtette azt az országban sok egyházi testület is, 
arra kéri az értekezlet az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyházkerületi 
soproni tanintézetek tanárai részére az 1913. évi január 1-től fogva az 1912. 
évi XXXV. t.-czikk rendelkezéseinek megfelelően családi pótlékot folyósítani 
kegyeskedjék. Ezt a kérést a főiskolai bizottság azzal egészíti ki, hogy a kért 
családi pótlék a kőszegi felsőbb leányiskola tanáraira és az intézeti szolgákra 
is kiterjesztessék. A főiskolai nagybizottság a kérvényt a maga részéről is 
pártolólag teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz azzal, hogy keres
sen e czélra fedezetet és terjesszen ez ügyben javaslatot az egyházkerületi 
közgyűlés elé; az egyházkerületek tanintézeti igazgatóit pedig felkéri, hogy 
terjesszenek számszerű részletes kimutatást a pénzügyi bizottság elnökéhez 
arról, hogy e czélra intézetükben jelenleg mekkora összegre volna szükség. 
Mindezekhez a számvevő jelenti, hogy az igazgatóknak kimutatásai az idő 
rövidsége miatt nem érkeztek be.

Az egyházkerületi közgyűlés elismeri a kérelem jogosságát 
abból a szempontból, hogy az általa féhntartottlTítézetelrtanerőínek 
javadalmazása mindenben egyenlő legyen az állami alkalmazottakéi
val. Mivel azonban az államtól e czimen semmiféle segélyt nem 
remélhet, egyéb fedezet pedig nem áll rendelkezésére, sajnálattal 
bár, de a kérelmet nem teljesítheti.

1 0 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 71. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 18. pontjában a pénzügyi bizottsághoz 
teszi át a főiskolai kisbizoítságnak azon indítványát, mely szerint a lyceumi 
szertárakból hiányzó sok és fontos művészeti, történeti, filológiai és földrajzi 
szemléltető eszközök pótlására az intézeti pénztárnak egyéb czélra úgysem 
fordítható feleslegéből a folyó tanévre 2000 K szavaztassék meg.

Az egyházkerületi közgyűlés a lyceumi pénztár 1912. évi mara-



dékából az 1912/13. tanévre szemléltető eszközök beszerzésére 
2000 K-t szavaz meg.

1 0 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 72. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 19. pontjában arról értesíti az egyház
kerületi pénzügyi bizottságot, hogy a tápintézeti gondnok által a folyó 1913. 
évre készített normális költségelőirányzat 6597 K 22 f hiányt tüntet fel, minek 
oka egyfelől, hogy a drágaság folyton növekszik, másfelől, hogy a tanulók és 
szüleik mind nagyobb igényekkel lépnek föl a tápintézettel szemben, holott 
egy növendék eltartása máris több mint 200 K-ba kerül. A főiskolai kisbizott- 
ság elhatározta, hogy a hiány megszüntetése czéljából végrehajtja az 1907. évi 
egyházkerületi közgyűlésnek a jegyzőkönyv 98. pontjában hozott határozatát. 
Mivel pedig ez esetben az eddig élvezett kedvezmények több mint fele meg 
fog szűnni, ami miatt viszont több intézetnek, főkép a tanítóképző-intézetnek 
látogatottsága fog csökkenni, a főiskolai kisbizottság felkéri az egyházkerületi 
közgyűlést, gondoskodjék valamely fedezetről, de ne a tápintézet terhére, hogy 
a kedvezmény eddigi összege megmaradhasson. A főiskolai nagybizottság 
sajnálattal értesül a tápintézet kedvezőtlen anyagi helyzetéről és anyagi orvos
lására az 1907. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 98. pontjának végrehajtásához 
hozzájárul és a kérdést a kisbizottság határozata értelmében azzal teszi át az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy amennyiben más megfelelő meg
oldást nem találna, a fenti értelemben tegyen javaslatot az egyházkerületi 
közgyűlés elé; egyúttal a kisbizottságnak a kedvezmény pótlására vonatkozó 
kérését a pénzügyi bizottság jóakaró figyelmébe ajánlja.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel a tápintézeti kedvezmény 
eddigi mérvben való fenntartására fedezetet nem talál, utasítja a 
főiskolai kisbizottságot, hogy a tápintézeti helyek betöltésénél az 
1913/14. tanévtől kezdődőleg szigorúan az 1907. évi egyházkerületi 
jegyzőkönyv 98. pontjában foglalt határozatnak megfelelően járjon 
el, az ugyanazon jegyzőkönyv 97. pontjában foglalt arányszámok 
betartásával.

1 0 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 73. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 23. pontjában megkeresi az egyházkerületi 
pénzügyi bizottságot, hogy az egészségtan tanításához szükséges szemléltető 
eszközök beszerzésére mind a három intézet költségvetésébe megfelelő össze
get, legalább évi 35 K-t, a háromban együttvéve 100 K-t állítson be.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet teljesítve, utasítja az 
• egyházkerületi számvevőt, hogy a theológiai akadémia, a lyceum és 

a tanitóképző-intézet 1914. évi költségvetésébe egészségtani szem
léltető eszközök beszerzésére egyenkint 35 K-t állítson be.

• 1 0 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 74. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottság a jegyzőkönyv 25. pontjában megfelelő intézkedés végett átteszi 
az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz azt a határozatát, amely szerint tekin
tettel az intézeti orvos és egészségtan tanárának egész éven át tapasztalt

— 40 —



41
nagy buzgóságára, mit az egészségtani előadások tartásán, a tápintézet higieni- 
kusságára és tisztaságára vonatkozó gondos felügyeletén kívül az orvosi láto
gatások nagy száma (1913 április végéig 655) tanúsít, dr. Szilvássy Gyula 
főiskolai orvos és egészségtan-tanár fizetését az 1913/14. tanévtől kezdve évi 
1000 K-ban javasolja megállapítani.

Az egyházkerületi közgyűlés dr. Szilvássy Gyula főiskolai 
orvos és egészségtantanár működéséért teljes elismeréssel van és 
fizetését az 1913/14. tanévtől kezdve évi 1000 K-ban állapítja meg, 
melyből 500 K a főgimnáziumi, 300 K a tanitóképző-intézeti, 200 K 
a theológiai akadémiai pénztár terhére esik.

1 0 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 75. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 30. pontjával pártolólag terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé Rosta Ferencz tápintézeti gondnoknak a tápintézeti 
gazdaasszony fizetésjavitására vonatkozó javaslatát. Eszerint a tápintézeti gazda- 
asszony fizetése eddig 10 hónapon át havi 160 K volt, a szünidei két hónapra 
pedig csak élelmezésre volt joga. Abból a 160 K-nyi összegből azonban fizetnie 
kell a cselédséget, amelynek száma a szükséghez képest 6—8 között válta
kozik. Tekintettel arra, hogy a cselédi bérek az általános drágasággal szintén 
nagy mértékben emelkedtek, hogy a gazdaasszony olyan bizalmi személy, 
akinek hűségére és becsületességére évenként 35—40.000 K értékű élelmiszer 
és egyéb érték van bízva, a gazdaasszony fizetésének javítása méltányos és 
helyén való, miért is azt a javaslatot terjeszti a főiskolai nagybizottság elé, 
javítsa meg a tápintézeti gazdaasszony fizetését oly módon, hogy a szünidei 
2 hóra is adja meg neki a havi 160 K-t.

Az egyházkerületi közgyűlés a tápintézeti gazdaasszony fize
tését oly módon állapítja meg, hogy 12 hónapon át havi 160 K-t 
folyósít számára, amely összegből azonban a szükséges cseléd
séget is tartozik díjazni.

1 0 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 76. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 38. pontjával az egyházkerületi pénzügyi 
bizottsághoz teszi át Payr Sándor, Pröhle Károly és Stráner Vilmos theológiai 
akadémiai tanárok kérvényét, melyben hivatkozással arra, hogy az egyház
kerületi lelkészi hivatalban töltött éveknek csupán feles számban való beszá
mítása közöttük, különösen azokra, akik hosszabb időt töltöttek lelkészi pá
lyán, érzékeny veszteséget jelent ; hivatkozással arra is, hogy az egyetemes 
egyházi nyugdij-intézet a theológiai tanároknál is a lelkészi éveket teljesen 
számítja be és ez a méltányos intézkedés reájuk nézve értékét veszti, haja  ̂
fenntartó testület legalább a korpótlék számitásával ugyanezen alapra nem 
helyezkédíTTT TériFa főiskolai nagybizottságot, hogy ötödéves korpótlékuk 
számításánál rendes lelkészül való alkalmaztatásuk kezdete állapíttassák meg. 
A főiskolai nagybizottság, ámbár a korpótlékok a tanári pályán mindenütt a 
rendes tanári alkalmaztatástól számíttatnak, mégis tekintve a theológiai tanári 
pályának a lelkészihez való egész sajátos viszonyait, a kérést méltányosnak



tartja és a rendes lelkészi szolgálati éveknek a theológiai akadémiai tanárok 
javára való teljes beszámítását korpótlék tekintetében elvileg helyesli, miért is 
a kérést azzal teszi át az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, hogy ameny- 
nyiben a theológiai akadémiai pénztár kellő fedezettel rendelkezik, terjesszen 
megfelelő javaslatot az egyházkerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés a folyamodó theológiai akadé
miai tanárok kérését teljesítve, az ötödéves korpótlék kiszámításának 
alapjául Payr Sándorra nézve az 1888. évi szeptember 1 -ét, Stráner - 
'Vilmosra nézve az 1890. év szeptember 1 -ét, Pröhle Károlyra nézve 
az 1901. évi szeptember 1-ét állapítja meg s ennek következtében 
az l QTsT'évT'szeptember hó elsejével kezdődő joghatállyal Payr 
Sándornak a 4. és 5., Stráner Vilmosnak a 3. és 4., Pröhle Károly- 
nak a 2. korpótlékot kiutalványozza.

1 1 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 77. pontja szerint Weisz Kornél egyház
kerületi pénztáros, aki az egyházkerületnél 1898 január 1-én kezdte meg 
pénztárosi működését, az 1898. év előtt Körmöczbányán és Balassagyarmaton 
rendes könyvelői minőségben eltöltött öt szolgálati évének az egyházkerületnél 
élvezett korpótlék számításánál leendő beszámítását s ennélfogva 1913 január 
1-től kezdődőleg a negyedik 200 K-ás ötödéves korpótléknak javára leendő 
folyósítását kéri. Kérelmét azzal indokolja, hogy a jelzett helyeken szerzett 
tapasztalatait és gyakorlatait az egyházker. szolgálatában értékesítette és értékesíti.

Mivel a kérelem teljesítéséhez szükséges fedezetet a közigazgatási pénz
tár bírja,

az egyházkerületi közgyűlés a kérvényben felhozott indokok
nál fogva a kérelemnek helyt adván, Weisz Kornél egyházkerületi 
pénztáros részére 1913 január 1-től kezdődőleg az amúgy is ese
dékes 3. korpótlékon felül a negyedik 200 K, azaz kettőszáz koro
nás ötödéves korpótlékot is folyósítja.

111. Ugyanazon jegyzőkönyv 78. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottság a jegyzőkönyv 51. pontjával pártolólag teszi át az egyházkerü
leti pénzügyi bizottsághoz Budaker Károly felsőbb leányiskolái igazgatónak 
azt az indítványát, hogy Teke Lajosné házvezetőnő dija, tekintettel az általános 
drágaságra és arra, hogy a házvezetőnő tisztét példás buzgósággal és minden 
tekintetben kielégítően látja el, 1912 szeptember 1-től kezdve évi 120, azaz 
havi 10 K-val felemeltessék.

Az egyházkerületi közgyűlés özv. Teke Lajosné felsőbb leány
iskolái házvezetőnő fizetését 1912. évi szeptember hó 1 -tői számí
tott joghatállyal évi 120, azaz havi 10 K-val megjavítja.

1 2%í. Ugyanazon jegyzőkönyv 79. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 55. pontjával a kőszegi helyi bizottság azon 
javaslatát, hogy a felsőbb leányiskolában egy franczia társalgónő, illetve nevelőnő 
alkalmaztassák egyelőre egy próbaévre, azzal teszi át a pénzügyi bizottság
hoz, hogy a költség fedezése tekintetében javaslatot terjesszen elő.
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Az egyházkerületi közgyűlés egy franczia nevelőnőnek a fel
sőbb leányiskolában egy próbaévre való alkalmaztatását engedélyezi 
és ez alkalmazás költségeit az ellátáson kívül legfeljebb 600 K-ban 
az intézet rendes költségvetésének terhére kiutalványozza.

1 1 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 80. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottsági ülés a jegyzőkönyv 58. pontjával, az egyházkerületi pénzügyi 
bizottsághoz teszi át a felsőbb leányiskola gazdasági tanfolyammal való ki
egészítésének és e czélból egy megfelelő telek megszerzésének ügyét.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy az e czélra 
fordítható összesített leányiskolái alap az 1912 deczember 31-ig 
csak 10.169 K 93 f-t tett, ami a vételár törlesztésére sem elegendő, 
annál kevésbbé a tanfolyam létesítésével járó évi rendes szükség
letek fedezésére,. tekintettel továbbá az intézet pénztárát terhelő
74.000 K adósságra, amelyet a rendes évi hiányok csak növelnek 
és ami az intézetnek további, akár egyszeri, akár rendes évi szük
ségletekkel való terhelését egyenesen tiltják, a kilátásba vett telek
nek megvételébe nem bocsátkozhatik és a gazdasági tanfolyam 
felállítását azon időre halasztja, amikor az erre rendelt alap a vele 
járó költségeket is fedezheti.

1 1 4 .  Ugyanazon jegzzőkönyv 81. pontja szerint ugyanazon főiskolai 
nagybizottság a jegyzőkönyv 60. pontjával pártolólag teszi át a pénzügyi 
bizottsághoz a lyceumi tanári karnak egy az intézet czéljaira mindenképen 
alkalmas telek megvételére való kérelmét. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter ur ugyanis 38.147/913. számú leiratával az intézet fenntartó testüle
tének egy új lyceumi épület emelése czéljából építkezési államsegély kiutalvá
nyozása iránti kérését nem elvi okból, tisztán csak a mostani súlyos pénz
ügyi helyzetre vonatkozással utasította el és igy teljes mértékben felhagyta a 
reményt, hogy a pénzügyi helyzet jobbrafordultával, ha mindjárt csak néhány 
év múlva is, elődjének Írásban adott határozott Ígéretét teljesíteni fogja. Te
kintette! már most arra, hogy lyceumi épületünknek fogyatkozásai évről-évre 
érezhetőbbek lesznek és az építkezés nem sok idő múlva elodázhatatlannak 
fog mutatkozni, tekintettel továbbá arra, hogyha az uj épület helyéül kiszemelt 
teleknek megvételét 1914. évi április havában, amikor a kikötött elővételi jog 
megszűnik, egyházkerületünk elmulasztja és a tulajdonost kötelezettségéből 
elengedi, akkor nagyon hosszú időre lehetetlenné teszi az építkezést, mert a 
városban, illetve annak közelében több ily alkalmas és előnyös telek alig 
található, tekintettel végül arra, hogy a kiszemelt teleknek értéke úgyszólván 
napról-napra emelkedik, úgy, hogy ha az egyházkerületünk abba az alig kép
zelhető helyzetbe kerülne is, hogy egyáltalában, vagy ott nem építhetne, a 
telket akkor is okvetlen nyereséggel értékesíthetné, mindezek alapján a szóban- 
forgó telek megszerzését a lyceumi tanári kar mindenképen szükségesnek és 
kívánatosnak tartja és azon kérelemmel fordul az egyházkerületi pénzügyi



bizottsághoz, szíveskedjék utat és módot keresni a nevezett teleknek az opczió 
lejárta alkalmával való végleges megszerzésére.

Az egyházkerületi közgyűlés özv. Meyne Jánosné és dr. Meyne 
Richárd ajánlatát elfogadja és fölhatalmazza a pénzügyi bizottság 
elnökét, hogy a nevezettek ajánlata értelmében velük az adásvételi 
szerződést megkösse.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az egyházkerületi elnök
séget, hogy az általuk megalakítandó küldöttséggel a kormánynál 
a vételár fedezésére szükséges 62.000 K államsegély utalványozását 
kérelmezzék.

Az államsegély folyósítása esetében az a vételár kielégítésére 
lesz fölhasználandó.

Ezen kérelem kedvezőtlen elintézése esetében pedig az egyház
kerületi közgyűlés utalványozza a vételár fedezésére a főgimnáziumi 
tartalék alaptőkéjét és annak pénztári maradékát, egyúttal pedig 
fölhatalmazza a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a még hiányzó 
összeget megfelelő összegű jelzálog-kölcsön felmondása, esetleg 
értékpapírok elzálogosítása utján szerezze be. Az ily módon be
szerzett összegről az alapítványi pénztár javára kötelezvény lesz 
kiállítandó s a kölcsönvett tőke után a főgimnáziumi pénztár ter
hére 472% kamat fizetendő.

11£>. Ugyanazon jegyzőkönyv 82. pontja szerint számvevő bemutatja 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 37.337/913. sz. rendeletének má
solatát, amelynek értelmében a soproni tanítóképző-intézetnek uj épületbe való 
elhelyezésére az 1913. évre 10.000 K államsegélyt engedélyez. Egyúttal mel- 
lékli az építkezési segély nyújtásához kötött feltételeket magában foglaló szer
ződést és kéri a felveendő kölcsön törlesztési tervezetét.

A pénzügyi bizottság a kilátásba helyezett évi 10.000 K épít
kezési, berendezési és felszerelési államsegélyt oly csekélynek tartja, 
hogy 50 éves törlesztéses kölcsön esetében sem foghatna hozzá 
a tanítóképző-intézetnek a kor igényeinek megfelelő uj épületbe 
való elhelyezéséhez ; azonfelül a szerződés-tervezetnek több pontját 
(6., 11., 14.) feltétlenül módositandónak véli. Ugyanezért felkéri az 
egyházkerületi elnökséget, hogy a magas minisztériumnál újabb 
előterjesztést tegyen, amelyben kifejti, hogy az egyházkerületnek, 
mint fenntartónak, magának semmiféle anyagi ereje nem lévén, 
sokkalta nagyobb évi segélyt biztosítson a tervbe vett építkezéshez, 

l i t ) .  Ugyanazon jegyzőkönyv 83. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
a tanitóképző-intézeti igazgató az intézeti könyvtár rendezésével éveken át 
foglalkozván, a könyvjegyzéket elkészítette és a főiskolai kisbizottság hozzá
járulásával, mint az ez évi értesítő mellékletének különlenyomatát, kinyomatta. 
Minthogy azonban az évi könyvtári és felszerelési költségvetési összeg a 
könyvjegyzék nyomtatási költségeit egészen nem fedezi, azt a kérelmet intézi
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a pénzügyi bizottsághoz, hogy a hiányzó 539 K-t rendkívüli költség czimén 
utalványozza.

Az egyházkerületi közgyűlés Papp József igazgatónak az in
tézeti könyvtár rendezéséért meleg köszönetét nyilvánítja, egyben a 
könyvjegyzék kinyomatási költségének többletét, 539 K-t rendkívüli 
költség czimén az intézeti pénztár terhére kiutalványozza.

11 7 -  Ugyanazon közgyűlés 84. pontja szerint olvastatott Hollós János 
lyceumi igazgató előterjesztése, melyben utalással arra, hogy Sopron szab. 
kir. város tanácsa átiratilag hívta fel a fenntartó testületet a lyceumi épület 
omladozó homlokfalának kijavítására, hivatkozással továbbá arra, hogy e javí
tás különben is elkerülhetetlenül szükséges s azt az egyházkerület méltósága 
is megköveteli, felhatalmazást kér, hogy a beszerzett és csatolt költségelőirány
zatok szerint összesen körülbelül 2000 K erejéig a lyceumi épület homlokza
tát czementvakolattal alaposan megcsináltathassa, az ablakokat és kaput kívül
ről befestethesse.

A pénzügyi bizottság a felsorolt munkák elvégeztetésére a kért felha
talmazást az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében a 
lyceumi és theológiai akadémiai pénztár terhére a közös költségekre megálla
pított arány szerint megadja.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
1 1 8 . Ugyanazon jegyzőkönyv 85. pontja szerint a főtisztelendő és 

méltóságos püspök ur véleményadás végett az egyházkerületi pénzügyi bizott
sághoz tette át Stráner Vilmos theológiai tanár felterjesztését, amelyben egy 
soproni nyomda átvételének és egyházkerületi nyomdává való átalakításának 
részletes és megokolt tervét fejti ki.

Az egyházkerületi közgyűlés nagyon hasznosnak és magának 
az egyházkerület kebelében, de azon kívül is szükségelt egyházi 
nyomtatványok nagy számára való tekintettel valamely nyomdának 

, átvételét koczkázattal nem járó és szépen jövedelmező üzletnek
tartja ugyan, de mivel ily üzleti czélra felhasználható összeggel 
nem rendelkezik, a kérdés felett napirendre tér.

11Ô. Ugyanazon jegyzőkönyv 86. pontja szerint a számvevő bemutatja 
a soproni egyházközségnek válaszát a főtisztelendő és méltóságos püspök ur
nák a múlt évi egyházkerületi jegyzőkönyv 130. pontja alapján hozzá intézett 
felhívására. Eszerint a „Laschober Teréz, Artur és Marianna“ néven kezelt 
alapítványt, melynek kiegészítését az alapitó leánya kilátásba helyezte, az 
egyházközség lyceumi tanulók részére kiadandó ösztöndij-alapitványnak kí
vánja minősiteni ; egyébként az ügy még folyamatban van és ennek befejez
tével a soproni egyháztanács az 1911. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 159. 
pontjában foglalt határozat szerint fog intézkedni.

Tudomásul szolgál.
I ~ 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 87. pontja szerint számvevő bemutatja 

Hollós János egyházkerületi ellenőrnek az egyházkerületi közgyűléshez intézett



kérvényét, melyben hivatkozással a soproni ág. hitv. ev. lyceum igazgatójává 
történt megválasztására, a 13 év óta viselt egyházkerületi alszámvevői, illetve 
ellenőri tisztéről lemond és ezen lemondásának az elfogadását és óvadékának 
a visszautalását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés Hollós János lemondását arra 
való tekintettel, hogy az igazgatói uj tiszt egész egyéniségét és 
munkásságát igénybe fogja venni, sajnálattal elfogadja, Hollós Já
nost az egyházkerületi számvevői és ellenőri tiszte alól 1913 de- 
czember hó 31-ikével felmenti és a letett óvadékját visszautalja.

Az egyházkerületi közgyűlés végül a hosszú éveken át kifej
tett buzgó, odaadó és sikeres munkásságáért Hollós Jánosnak - 
őszinte hálás köszönetét mond.

1 3 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 88. pontja szerint Weisz Kornél egyház
kerületi pénztáros a következő javaslatot terjeszti elő : Javaslat a dunántúli 
ág. hitv. ev. egyházkerület pénztári és számvevőségi ügyvitelének a mai viszo
nyoknak megfelelő módon való szervezése s ebből kifolyólag egy második 
önálló hivatalnoki — könyvvezetői — állásnak az egyházkerületi pénztárnál 
leendő rendszeresítése tárgyában.

Mielőtt javaslatom részletes tárgyalásába bocsátkoznám, szükségesnek 
tartom, hogy az egyházkerület vagyonkezelésének rendszerét főbb vonások
ban ismertessem.

Egyházkerületünk már kezdettől fogva a vagyonát alkotó értékeket a 
vagyonrészek eredetének és természetének megfelelő módon egymástól elkü
lönítve, azaz megfelelő pénztárak szerint csoportosítva tartotta nyilván és tartja 
nyilván jelenleg is. így p. o. a gyámoldánk vagyonát a gyámoldai pénztár
ban kezeljük ; iskoláink vagyonának nyilvántartására szolgálnak a megfelelő 
iskolai pénztárak, közigazgatási jövedelmeink és szükségleteink a közigazgatási 
pénztárban számoltatnak el, stb.

A vagyonnak különböző pénztárak szerint való nyilvántartása azért is 
vált szükségessé, mert a vagyonrészek kezelése nem egy kézben volt össz
pontosítva, hanem több egyénre — tiszteletdíjas pénztárosokra — volt bízva.
E pénztárosok a kezelésükre bízott vagyonrészek változásait előidéző befize
tésekről és kifizetésekről, bevételekről és kiadásokról az év végén zárszám
adásokat, u. n. pénztári zárszámadásokat készítettek. Ámbátor ezen zárszám
adások az egyes vagyonrészek miként történt kezeléséről teljesen világos ké
pet nyújtottak, feltétlenül bizonyító erővel mégsem bírhattak, miveb először is 
csupán a vagyonváltozást előidézett könyvelési tételeknek, az évközben eszkö
zölt be- és kifizetéseknek címletek szerint való csoportosítására, a pénztári 
forgalom részletezésére szorítkoztak, s ennélfogva csupán kezelési kimutatá
sokat szolgáltattak, de a vagyonálladékról tiszta képet nem nyújtottak ; másod
szor mert nem mentek még keresztül az ellenőrzés, illetve a számvizsgálat 
tüzpróbáján, a vagyonálladék megállapításához szükséges hiteles adatokat nem 
szolgálhatták.
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Egyházkerületünknek tehát az ellenőrzés gyakorlása és a vagyon nyilván
tartása czéljából megfelelő számviteli közeg létesítéséről kellett gondoskodnia, 
így keletkezett az egyházkerületi számvevőség fontos intézménye. A számvevő- 
szék átvizsgálta a pénztári zárszámadásokat, ezeknek hiteleseknek bizonyult 
adataiból állapítja meg és jegyzi fel a beállott vagyonváltozásokat és gyako
rolja az egyházkerületi vagyonnak folytonos ellenőrzését és nyilvántartását. 
Ezen fontos hivatása mellett a számvevőség, mint az egyházkerületi háztartás 
őre, egyúttal előkészítője is az összes háztartási ügyeknek.

A vagyonkezelésnek a vagyonnyilvántartástól ily módon való elkülöní
tése folytán kétféle számvitelt kellett alkalmazni: a pénztári számvitelt és az 
ezt kiegészítő számvevőségi számvitelt. A kettőből fejlődött az államszámvitel
hez teljesen hasonló s az egyházi vagyon nyilvántartására legalkalmasabbnak 
bizonyult számviteli rendszerünk, mely az összvagyont alkotó főbb vagyon1 
részeket pénztárak szerint csoportosítja.

Ennek előrebocsátás^ után áttérek a pénztári és számvevőségi ügyvitel
nek a mai viszonyoknak megfelelő módon való szervezését és ezzel kapcso
latosan az önálló könyvvezetői állás rendszeresítését czélzó javaslatom részle
tezésére.

Egyházkerületünk már 1897-ben szükségét látta annak, hogy különböző 
pénztárait, melyek kezelése tiszteletdíjas egyénekre volt bízva, összpontosítsa. 
Ezen elhatározásra egyházkerületünk vezetőségét két ok ösztökélte. Egyik ok
nak jelezhető, több kézben lévő pénztároknál kezelt vagyon nyilvántartásának, 
de különösen az ellenőrzésnek a pénztárak forgalmának nagyobbodása foly
tán már nagyon is érezhetővé vált nehézkes volta, a másik ok pedig volt, 
hogy a pénztárkezelést csak mellékfoglalkozásként végző egyének nagyon 
érezték már az idővel felszaporodott irodai munka terhét.

Egyházkerületünk tehát 1897-ben önálló pénztári hivatalt szervezett és 
ezáltal első lépésként oly kezelési rendszert teremtett, mely a vagyonkezelés 
egyöntetűségét és az ellenőrzés egyszerűsítését eredményezte.

Ezen önálló egyházkerületi pénztárnak 1898., tehát első évi zárszámadása 
már egymillióegyszázharminczezer korona összforgalmat tüntetett fel. Ezen 
időtől kezdve az egyöntetű rendszerbe foglalt pénztárak természetszerű fejlő
dése évről-évre fokozódott mértékben előrehaladt. Ezt igazolják az évi zár
számadások és a pénztári iktatókönyvek számbeli adatai. A pénztári irodai 
munkák rohamos szaporodását nagy mértékben a kormány által időközben 
folyósított segélyösszegek elszámolása, kifizetése és nyilvántartása okozta. Több 
év óta a kerületi pénztárnál folynak be és kezeltetnek a lelkészi és segéd- 
lelkészi kongrua-államsegélyösszegek, a tanári fizetéskiegészitési-, közigazgatási- 
és adótehercsökkentési-, valamint a folyó évtől kezdve a lelkészi korpótlék- 
államsegélyösszegek, melyek kerek összegben négyszázhuszezer koronát tesz
nek ki. A pénztári forgalom évről-évre előre nem is sejtett arányokban növe
kedett. A pénztárak 1912. évi összforgalma ötmiliióegyszázezer koronát tett ki, 
ami viszonyítva az 1898. évi egymilliószázezer koronát kitevő forgalomhoz,



négymillió korona többletet jelent. A pénztári számviteli munkával kellő arány
ban szaporodott a levelezési munka is, úgyhogy a pénztár által 1912-ben 
elintézett levelek száma a postakönyv tanúsága szerint 3100 drb. volt. Egy
úttal szükségesnek tartom megjegyezni, hogy — amint azt az egyetemes köz
gyűlési jegyzőkönyvek is mutatják — a dunántúli egyházkerületi pénztár for
galma messze túlhaladja a többi három egyházkerület évi forgalmának összes
ségét. Ennek oka az a körülmény, hogy a pénztárak összpontosítása a leg
tökéletesebb formában a mi egyházkerületünknél eszközöltetett.

Az ily nagyarányú pénztári forgalom mellett az irodai teendők elvégzé
sére egy állandó munkaerő már 1908-ban kevésnek bizonyult és szükségessé 
vált egy második önálló tisztviselői állás rendszeresítése. Az 1908. évi egyház
kerületi közgyűlés el is fogadta a pénzügyi bizottságnak ezen önálló könyv
vezető-ellenőri állás szervezésére vonatkozólag előterjesztett javaslatát, az állás 
betöltését azonban egyelőre függőben hagyta. (L. 1908. k. jkv. 134. p.) A 
második önálló hivatalnoki állás rendszeresítése az 1897-ben szervezett önálló 
pénztári hivatalnak továbbfejlesztését czélzó második lépésnek tekintendő. Ezen 
második hivatalnoki állás szervezését, illetve betöltését a pénztári ügyvitel 
rohamos fejlődése folytán beállott teljesen megváltozott viszonyok most már 
parancsolólag követelik. Az egyházkerület fontos érdeke, hogy a pénztárkeze
lés e fejlődésnek megfelelő módon a munkamegosztás elve szerint reformál- 
tassék ; ez pedig csak úgy lehetséges, ha a jelzett állás mielőbb szerveztetik, 
illetve betöltetik. Emellett azonban még egy másik, fontos elvi jelentőséggel 
biró álláspontra kell helyezkednünk. Az egyházkerületi pénztárban jelenleg egy 
hivatalnok, a pénztáros végzi egymagában a vagyonkezelés nagy és felelősség- 
teljes munkáját. Kérdem : ki fogja őt netáni megbetegedése esetén hosszabb 
időre és pedig szorgalmi időben, amikor a munka egész halmazata zudul a 
hivatalnokra, ki fogja őt helyettesíteni a mostani viszonyok mellett, amikor a 
pénztárkezelés már évek óta két állandó munkaerőt követel ? A pénztári ügy
kezelés gépezete pedig nem állhat meg egy pillanatra sem, tovább kell mű
ködnie fennakadás nélkül, mert ezt kívánja a rend és a pénztárkezelésnél fel
tétlen szükséges s a legapróbb részletekig szükséges pontosság elve. A munka- 
megosztás elve mellett ezen rendkívül fontos elv vonul mindenekelőtt előtérbe. 
Ha figyelemmel kisérjük az egyházkerületek és az egyetemes egyház pénztári 
jelentéseit, ezekből azt látjuk, hogy a dunántúli egyházkerületi pénztár kivéte
lével a többi pénztárnál két, sőt három önálló hivatalnok van alkalmazva. 
Természetesen azért, mert a vezetőségnek mindenütt számolnia kellett a meg 
változott viszonyokkal.

A pénztári ügykezelés szoros kapcsolatban van a számvevőségi ügykeze
léssel. Ennélfogva az előbbinek újjászervezése ez utóbbira nézve is bizonyos 
mértékben módosító hatással lesz. A számvevőségi intézménynyel tehát be
hatóbban kell foglalkoznunk.

A számvevőség az egyházkerületi háztartásnak igen fontos s a pénztár- 
kezelés feltételeit szolgáló szerve. Az egyházkerületi vagyon nyilvántartásán
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kívül a számvevőségnek szabályrendeletileg is megállapított főhivatása : a 
háztartási ügyek előkészítése és a háztartási ügykezelés ellenőrzése. A szám
vevőség teendőit két hivatalnok, a főszámvevő és az alszámvevő látja el. Úgy 
a főszámvevő, mint az alszámvevő bizonyos évi tiszteletdijat élvező, különben 
független társadalmi állásban levő alkalmazottjai, de egyúttal bizalmi férfiai is 
az egyházkerületnek s ez oknál fogva e tisztviselőknél a háztartási ügyek 
megítélése és irányítása alkalmával kizártnak tarthatjuk az egyéni érdeket. Ez 
különösen fontos feltétel ott, ahol valamely ügykezelés ellenőrzéséről van szó, 
a számvevőség pedig egyúttal ellenőrző közeg is.

Amilyen szükséges az egyházkerületi pénztárnál egy második állandó 
hivatalnoknak, egy könyvvezetőnek alkalmaztatása, ép oly szükséges az egyház
kerületi számvevőségnél az alszámvevői állásnak további fenntartása.

A számvevőségnek feladata az összes háztartási ügyek előkészítése és 
ellenőrzése lévén, ügyköre, mely eredetileg nagyon is széles volt, az évek 
folyamán természetszerűleg ép oly nagy arányban tágult,'mint amily mérték
ben fejlődött a pénztári ügykezelés. A pénzügyi bizottsági évi főülésein fel
vett jegyzőkönyvek legjobban igazolják azt a nagy és felelősségteljes munkát, 
amelyet a számvevőség évről-évre végez. Az egyházkerületi háztartás körül 
felmerülő számos és sokszor rendkívül bonyolult pénzügyi kérdésekben csak 
az egyházkerületi háztartás alapos ismerete mellett lehet megfelelő és czélhoz- 
vezető javaslatokat tenni. Ezen ismereteket a számvevőség tisztviselői csak a 
pénzügyeknek több éven át folytatott alapos tanulmányozása, tehát hosszas 
gyakorlat által szerezhetik meg. A számvevőség ügykezelésénél tehát ép úgy, 
mint a pénztárkezelésnél, a munkamegosztás elve mellett ugyanazon elv nyo
mul előtérbe, melynek alapján a számvevőnek akadályoztatása esetén szüksé
ges helyettesítés lehetőségét biztosítani s az alszámvevő személyében az egy
házkerület számára már jó előre szakavatott főszámvevőt nevelni lehet.

Mindezekből látjuk, hogy a számvevőség egyenesen nélkülözhetetlen 
intézménye egyházkerületünknek.

Most már az a kérdés merül föl, hogy az állandó könyvvezetői állás 
szervezése, illetve betöltése folytán módosul-e és mennyiben a számvevőség 
eddigi munkaköre ?

A pénztárnál egy könyvvezetőnek alkalmaztatása esetén a pénztárkezelési 
munkakör tágulni fog, mivel a szorosan vett pénztári számvitel munkájához 
hozzájárul majd a vagyonfeljegyzéssel kapcsolatos s a vagyonnyilvántartást 
előkészítő, jelenleg a számvevőség ügykörébe tartozó számviteli munka (számla
könyvek, különböző tőkekönyvek stb. vezetése).

A számvevőségi számvitel ezen részeinek a számvevőség munkaköréből 
való kikapcsolása folytán a számvevőség számviteli munkaköre csupán a va
gyon pontos nyilvántartására fog szorítkozni. A számvevőség vezetni fogja a 
vagyonleltárkönyveket, az úgynevezett számvevőségi főkönyveket. Az ezen fő
könyvi bejegyzésekhez szükséges adatokat a pénztári zárszámadások és vagyon
kimutatások fogják szolgáltatni. Tekintettel azonban arra, hogy ezen adatok-4
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nak feltétlenül hiteleseknek kell lenniük, ennélfogva a számvevőségnek nem 
csupán a pénztárkezelés folytonos ellenőrzését, hanem a pénztárnál ezentúl 
vezetendő összes mellék- és főkönyvekben a számvizsgálat terhes munkáját 
is végeznie kell. A pénztárkezelésnek és a pénztári ügyvitelnek ellenőrzésével, 
valamint a számvizsgálati teendőkkel az egyházkerületi alszámvevő, mint a 
kerületnek egyik bizalmi férfia bízandó meg, s már ez okból is feltétlenül szük
séges, hogy az alszámvevői állás továbbra is fenntartassék.

A számvevőség munkakörének ily módon való szabályozása mellett nél- 
külözhetővé válván az 1911 óta fennálló külön ellenőri állás, ez beszüntetendő.

Az egyházkerületi pénztári és számvevőségi ügyvitelnek a mai viszonyok
nak megfelelő módon való reformálása esetén négy tisztviselőre van szükség:

A számvevőség teendőit két tiszteletdíjas hivatalnok látja e l: a főszám- 
vevő és alszámvevő-ellenör.

A pénztárkezelés és a pénztári ügyvitel munkáját két állandó, rendes 
fizetéssel bíró szakképzett tisztviselő végzi: a pénztáros és a könyvvezető.

E négy hivatalnoknak munkaköre nagy vonalakban a következőkben 
állapítandó meg :

A számvevő (főszámvevő) mint az egyházkerületi háztartás őre és elő
készítője, szerkeszti az évi előirányzatokat (költségvetéseket), megfelelő javas
latokat tesz a felmerülő háztartási szükségletek miként leendő fedezése és a 
jövedelmek hovaforditása tárgyában. Felülvizsgálja az évi zárszámadásokat, az 
ezekre vonat', ózó alszámvevő-ellenőri jelentések alapján és a vizsgálat ered
ményéről a pénzügyi bizottságnak jelentést tesz. Vezeti az egyházkerületi 
vagyon nyilvántartására szolgáló számvevőségi fő-, illetőleg leltárkönyvet, mely
nek számbeli adatait a pénztár zárszámadásaiból és vagyonkimutatásaiból 
meriti.

Az alszámvevő-ellenör önállóan gyakorolja a pénztárkezelés közvetlen és 
folytonos ellenőrzését, azaz foganatosítja hetenkint egyszer a pénztárnak 
szabályrendeletileg is előirt rovancsolását, végzi a pénztári számvizsgálatot, 
mely a naplótételeknek a számla- és főkönyvi bejegyzésekkel való egybe
vetéséből áll, végül megvizsgálja az évi zárszámadásokat, miről a számvevő
nek jelentést tesz. Az alszámvevő egyúttal a számvevő segédje lévén, köteles 
mindazokat a munkákat végezni, melyekkel őt a számvevő megbízza, kit szük
ség esetén helyettesíteni tartozik.

A pénztáros, kinek kereskedelmi szakképzettséggel kell bírnia, kezeli az 
egyházkerület pénzeit, beszedi 3 költségvetésileg előirányzott jövedelmeket, 
fedezi az előirányzott szükségleteket a szabályrendelet határozmányai értelmé
ben, vezeti a pénztári főnaplót és intézi a hivatalos levelezést. Mint a pénz
tári ügykezelésből folyó munka irányitója és ellenőrzője, felügyel a könyv
vezető hivatalos ténykedésére. Szükség esetén helyettesíti a könyvvezetőt.

A könyvvezető, kinek szintén kereskedelmi szakképzettséggel biró egyén
nek kell lennie, vezeti a számviteli rendszernek megfelelő naplókat és segéd
naplókat, a pénztári számla- és főkönyveket, elkészíti a havi- és évi forgalom-
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kimutatásokat, a számvevőség rendelkezésére bocsátandó évi számadásokat, 
tehát önállóan végzi a könyvelési munkákat. Mint a pénztárosnak hivatalból 
való ellenőre, ellenjegyzi az összes, a pénztár részéről adandó nyugtákat és 
leveleket és résztvesz a heti rovancsolásokban. Végül segédkezik a pénz
tárosnak a levelezésből és minden, a pénztári ügykezelésből folyó egyéb 
irodai munkájában. A könyvvezető a pénztárost szükség esetén helyettesiteni 
tartozik.

A négy hivatalnok munkaköre ily módon világosan lévén megállapítva, 
külön szabályrendelet készítését, vagy a meglévő szabályrendelet módosítását 
(egyelőre) fölöslegesnek tartom. Ugyanis a számvevő, alszámvevő-ellenőr és 
pénztáros munkaköre szabályrendeletileg meg van állapítva. Az ügyvitel módo
sítása : az alszámvevő egyúttal ellenőrnek minősítendő, reá nézve egyúttal az 
ellenőrre vonatkozó szabályrendeleti pontok mérvadók. A könyvvezetőre, mint 
állandó pénztári tisztviselőre nézve pedig nagyrészt ugyanazon szabályok 
alkalmazhatók, amelyek szabályrendeletünknek a számvitelre vonatkozó részét 
alkotják.

A pénztári és számvevőségi ügyvitel módosítása folytán a szükségessé 
váló intézkedésekre vonatkozólag a következő határozati javaslatokat terjesz
tem elő :

1. Az 1901 óta fennálló, évi 600 K tiszteletdijjal javadalmazott külön 
ellenőri állás 1914. évi január 1-én beszüntettetik.

2. Az egyházkerületi alszámvevő ellenőrnek minősíttetik. Ellenőri műkö
dése 1914 január 1-én veszi kezdetét. Tekintettel arra, hogy az alszámvevő- 
ellenőr munkája nagy mértékben szaporodik, eddigi évi 600 K tiszteletdija 
1000~.K-ra, azaz egyezer koronára felemeltetik.

3. Az egyházkerületi pénztárnál egy állandó könyvvezetői állás szerez
tetik, egyelőre a X. fizetési osztálynak megfelelő 2200 K, azaz kettőezerkettő- 
száz korona törzsfizetéssel, e fizetési osztályban a megfelelő időközök szerinti 
előléptetéssel (4—4 év), 720 K, azaz hétszázhusz korona lakáspénzzel és öt 
ízben elnyerhető egyenkint 200 K, azaz kettőszáz korona ötödéves korpótlékkal.

Amennyiben még kellő gyakorlattal nem biró egyén jelentkeznék, az 
egyelőre számtiszti minőségben 1913 szeptember 1-től kezdődőleg egy próba
évre alkalmaztatik, havi 100 K, aíaz egyszáz “korona díjazással.

A pénzügyi bizottság ezen javaslatot egész terjedelmében a magáévá 
teszi és pártolólag terjeszti fel az egyházkerületi közgyűléshez.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
g elfogadja és határozati erőre emeli.

Ugyanazon jegyzőkönyv 89. pontja szerint elnök bemutatja 
Wojtech G. V. soproni lakos folyamodványát, melylyel az egyházkejületi 
pénztári hivatalban szervezendő segédtiszti állásra való alkalmaztatását kéri. 
A kérvény mellékleteinek tanúsága szerint folyamodó soproni születésű, ág. 
hitv. ev. vallásu, 20 éves és a soproni felső kereskedelmi iskolában jeles 
eredménynyel tett érettségi vizsgálatot.

í
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A pénzügyi bizottság a folyamodványt pártolólag terjeszti fel az egy- 
liázkerületi közgyűléshez és folyamodó alkalmazását melegen ajánlja.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság ajánlatának 
elfogadásával Wojtech G. V. soproni lakost az egyházkerületi pénz
tári hivatalban szervezett segédtiszti állásra számtiszti minőségben 
1913 szeptember 1-től kezdődőleg egy próbaévre alkalmazza havi 
100 K díjazással.

1 ~ 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 91. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az egyházkerületi népiskolák számára készült részletes tanmenet kinyomatási 
költségei a Romwalter Alfréd czég által beterjesztett számla szerint 850 K-t 
tesznek ki.

A pénzügyi bizottság ezen 850 K-t a közigazgatási pénztár számlájára 
engedélyezi, a tanmenetet az egyházmegyéknek megfelelő szánni példányokban 
kiadja és felhívja az espereseket, hogy a példányonkint ezennel 1 koronában 
megállapított árt az egyházkerületi pénztárba fizessék be.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
1 2 4 b . Ugyanazon jegyzőkönyv 93. pontja szerint ugyancsak a pénz

ügyi bizottságtól vár javaslatot az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes köz
alapra vonatkozó uj összeírás eszközlése tárgyában is.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen, a számvevőszék hatáskö
rébe tartozó ügyet az egyházkerületi számvevőszéknek adja ki és 
felhívja javaslatának megtételére.

Ugyanazon jegyzőkönyv 97. pontja szerint elnök indítványára és 
a pénzügyi bizottság javaslatára

az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi főszámvevő 
tiszteletdiját, a tisztével járó munka nagyarányú felszaporodására 
való tekintettel, 1913. évi január hó 1 -töl kezdődő hatálylyal a 
közigazgatási pénztár terhére évi 1600 K-ra emeli föl.

156. Ugyanazon jegyzőkönyv 99. pontja szerint elnök bemutatja 
Noszkó István lelkész kérvényét, melyben az ev. sajtóiroda vezetéséért, illetve 
evangélikus egyházi ügyeinknek a napi sajtóval való közlése alkalmából fel
merült költségei megtérítése czimén az 1913. év első felére 125 K kiutalá
sát kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelemnek helyt adva, folya
modó részére az 1913. évre 250 K-nát utalványoz; a jövőre nézve 
azonban öt igényével az egyetemes egyházhoz utasítja.

1 5 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 100. pontja szerint a tolna-baranya- 
somogyi tanítói kör megbízásából Kiss János magyarbolyi tanító Jani Rezső 
pogányi tanító részére, aki súlyos tüdőbajban szenved és nehéz anyagi viszo
nyokkal küzd, valamely alapból segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet fedezet hiányában 
nem teljesítheti.
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I S S -  Ugyanazon jegyzőkönyv 101. pontja szerint dr. Masznyik Endre, 
az „Isten igéje“ czimü lap szerkesztője arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, 
hogy a lapnak egyszersmindenkorra juttatandó segély czimén 200 feles pél
dányt vegyen át népiskolái számára 960 K eredeti ár helyett 500 K összegben.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet fedezet hiányában 
nem teljesítheti.

I S O -  Ugyanazon jegyzőkönyv 102. pontjában a somogyi ev. egyház
megye számvevőszéke a Nagykanizsán 1913 márczius 28-án tartott üléséről 
felvett jegyzőkönyvből kivonatot terjeszt fel, melyben Plivelits Fülöp részére 
hitoktatói dij czimén a m. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 106. 
pontjában említett uj hitoktatói szükségletek fedezésére szolgáló összegből 
legalább 200 K kiutalását indítványozza.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a somogyi ev. egyház
megye számvevőszékét, hogy kérvényét a jövő évben kellően fel
szerelve és kellő időben a pénzügyi bizottsági ülés elé terjessze.

1 3 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 103. pontjában elnök bemutatja a pénz
ügyi bizottság által kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak 1913. évi julius 
16-án a pénztár megvizsgálása tárgyában tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, 
melynek tanúsága szerint az összes értékek hiány nélkül megtaláltattak és illetve 
a kimutatott kötelezvényálladékkal szemben tapasztalt hiányok igazoltattak.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénztárosnak és számvevőnek 
a felmentvényt megadja.

1 3 1 -  Olvastatott a gyámoldai igazgatóság 1913 julius 17-én tartott 
ülésének jegyzőkönyve, melynek első pontja szerint a pénztár vigasztalan hely
zetét leginkább az mutatja, hogy ámbár az egyházházkerületnek adománya 
folyó szükségletekre a múlt évinél 2000 K-val nagyobb volt, nemcsak az év
végi tulkiadást nem lehetett elkerülni, hanem a tőkéből újra 10.010 K 18 f-t 
kellett folyósítani. A rendes nyugdijak csak 1679 K 42 f-rel apadtak. Az ösz- 
szes segélypénzesek száma 13-al kevesebb a múlt évinél, illetményeik összege 
pedig 1974 K 28 f-rel. .

Tudomásul szolgál.
1 3 S .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint a hátralékos követelé

sek 4004 K 50 f-rel kisebbek a múlt évinél, összesen 1575 K 94 f-t tesznek, 
melyből 1226 K 78 f esik kamatra, 251 K 6Q f egyházak községi és 97 K 
56 f tagsági járulékokra.

Tudomásul szolgál.
1 3 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint a segélypénzek és nyug

dijak összege 44.001 K 34 f, amely összeg 78 lelkész (22.740 K 96 f), 11 
tanár (3990 K) és 129 tanító (17.270 K 48 f) után járt.

Tudomásul szolgál.
1 3 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a gyámoldai pénztár 

kezelését rendben találván, kéri az 1912. évre szóló szókásos felmentvény 
megadását.
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A gyámoldai igazgatóság a felmentvényt megadja.

Tudomásul szolgál.
1 3 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a gyámolda segélyezé

sére vonatkozólag kéri a következő javaslatnak az egyházkerületi közgyűlés 
elé való pártoló felterjesztését.

a) az egyházkerületi államsegélyből...............................  22.000 K
b) az egyetemes közalap jövedelm éből.........................  1.300 „
c) az 1912. évi biztosítási nyereségből................................ 4.100 „

Összesen : 27.400 K
A gyámoldai igazgatóság a javaslatot pártolólag terjeszti az egyház

kerületi közgyűlés elé.
Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot határozati erőre emeli.

1 3 6 -  Ugyanazon közgyűlés 6. pontja szerint az 1909. évi márczius hó
17-én tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 9. pontjának 
3. alpontja értelmében az 1914. év első felében esedékes a gyámoldai aktiv 
tagok nettó befizetései. A mellékelt részletes kimutatás szerint a visszatérítendő 
dijak nettó összege 90.345 K 79 f. Mivel erre nemcsak a közpénztár, hanem 
részben a gyámoldai alapítványi pénztár tőkéit is igénybe kell venni, az
1914. évre körülbelül 5000 K kamatbevétel elesik, és amihez hozzászámítva a 
tőkéből eddig folyósított évi 10.000 K-t, az intézet a jövő évtől fogva átlag
15.000 K-val nagyobb segélyre fog szorulni. Ez a parancsoló szükség előre 
figyelmezteti az egyházkerületet, hogy jövőre a rendes évi segélyként meg
állapított összegeken felül semmiféle más ideiglenes rendkívüli segélyt nem 
fog kioszthatni.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a gyámolda összes aktiv 
tagjait, hogy lehetőleg még most, a folyó 1913. év utolsó negye
dében, legkésőbb azonban az 1914. évi január 31-ig terjesszék be 
összes gyámoldai irataikat annál inkább, mert 1914 január 1-től 
fogva a beterjesztések sorrendjében fognak a nettó dijak vissza- 
térittetni.

Egyúttal kijelenti, hogy azok az aktiv tagok, akik az 1914 
január 31-ike után terjesztik be gyámoldai irataikat, a megállapított 
4%-ra az. 1914. évre nem tarthatnak igényt.

137. Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint néhai Benedek Frigyes 
özvegye azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi gyámoldai igazgatóság
hoz, hogy az 1911. évi szept. 26-án elhunyt férje, volt 111. oszt. gyámoldai 
tag után egyházkerületünk 1909. évi határozata ellenére a rendes évi nyugdíj 
folyósittassék.

A gyámoldai igazgatóság egyházkerületünknek 1909. évi márczius hó
17-én hozott határozatától való bárminő csekély eltéréshez elvi okokból semmi
képen hozzá nem járulhat, s azért a folyamodó özvegy kérését nem teljesít
heti. Az ugyanazon napon tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 9. pontja 3. és
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4. szakasza értelmében az özvegynek egyszersmindenkorra szóló gyámoldai 
illetmény czimén a III. osztályú 4 K 20 f nettó díjnak 33-szorosát, vagyis 
138 K 60 f-t utalványoz.

Helyeslóleg tudomásul szolgál.
1 3 8 -  Olvastatott Szerényi Sándor antunováczi ev. lelkész kérvénye, 

amelyben kongrua hiányában a részére évek óta folyósított 300 K rendkívüli 
segély megszavazását kéri. /

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvénynek helyt nem ad, 
mivelhogy az elkésve érkezett s az ily segélyek folyósítására 
rendelkezésre álló alap már teljesen ki van merítve.

1 3 0 -  Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak, különösen 
pedig a bizottság ügybuzgó elnökének egyházkerületünk érdekében kifejtett 
odaadó és sikeres fáradozásukért jegyzőkönyvileg meleg elismerését és hálás 
köszönetét nyilvánítja.

Jegyezte :
Or. Ajkay Béla

egyházkerületi v. főjegyző.

1 4 0 .  A főiskolai nagybizottság 1913. évi junius hó 20-án Sopronban 
tartott ütésének 3. jegyzőkönyvi pontja szerint a soproni evang. egyházközség 
a főiskolai nagybizottságba rendes tagokul az egyháztanács 1912. évi novem
ber hó 20-án tartott ülésében : Brunner János, Zábrák Dénes, Menyhárd 
Frigyes, dr. Zergényi Jenő, Töpler Lajos és dr. Démy Lajos urakat, póttago
kul pedig Rösch Frigyes és Albrecht Alfréd urakat küldte ki. A soproni theol. 
akadémia kiküldöttje Payr Sándor, a lyceumé Hollós János, a tanítóképző-inté
zeté Simkó Endre.

Tudomásul szolgál azzal, hogy mivel Hollós János a főiskolai 
nagybizottságnak időközben hivatalból lett tagjává, az egyházker. 
közgyűlés felhívja a lyceumi tanári kart, hogy Hollós János helyett 
kiküldöttjét a főisk. nagybizottságba megválassza és bejelentse.

Í 4 1 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a főiskolai 
kisbizottság 1912. évi szeptember hó 27-én tartott ülésében (2. jkvi pont) 
Revuczky Vilmos és Téby Mihály lyceumi h. tanárok és Kerber János tanitó- 
képző-intézeti segédtanár az egyházker. közgyűlés által előirt hivatalos esküt 
a bizottság színe előtt letették.

Tudomásul szolgál.
1 4 S .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 5. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette, hogy Hollós János az egyházker. soproni tan
intézetek közös tanári értekezletének és egyúttal a főiskolai kisbizottságnak 
jegyzője ezen tisztéről lemondott és helyébe a közös tanári értekezlet úgy a 
saját, mint a főiskolai kisbizottság jegyzőjévé Dala Jenő lyceumi tanárt válasz
totta meg.

Tudomásul szolgál.
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14.-3- Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság jóváhagyó tudomásul vette a főiskolai kisbizottságnak a lyceumi 
tanári kar javaslata alapján tett azon intézkedését, mely szerint tekintettel az 
állammal kötött szerződés vonatkozó pontjában foglalt kikötés fokozatos meg
valósítására : a folyó iskolai évben a teljes tandijmentességi helyek száma 
kettővel, a féltandijmentességieké pedig hárommal szaporittassék s igy már a 
múlt tanévben is e czélra fordított ösztöndíjak beleszámításával úgy a teljes, 
mint a féltandijmentességi helyek száma 25-re emeltessék. -*)

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
1 4 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 7. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság magáévá tette dr. Szilvási Gyula intézeti orvosnak a főisk. kis- 
bizottság által elfogadott azon indítványát, mely szerint a tápintézetben az 
egészség követelményeinek megfelelőbb asztali és evőeszközöket kellene be
szerezni. E czélból javasolja a főiskolai nagybizottság, hogy az 1913/14-ik 
iskolai év kezdetétől fogva minden növendék az eddig szedett 2 korona helyett 
5 koronát fizessen szerekre.

Az egyházker. közgyűlés a főiskolai nagybizottság ezen javas
latát elfogadja és határozati erőre emeli.

1 4 5 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 8. pontjában a főiskolai nagy
bizottság jóváhagyó tudomásul vette a lyceumi tanári kar, illetve a főiskolai 
kisbizottság intézkedését az október havában súlyosan megbetegedett Stroinp 
Gyula lyceumi tanár szakszerű helyettesítésére vonatkozólag. E szerint a 
mennyiségtan tanítását az I. és II. osztályban heti 8 órában Kerber János 
tanitóképző-intézeti tanár, a III., VII. és VIII. osztályban pedig szintén heti 
8 órában Szabó Kálmán lyc. tanár vette át. Nevezett tanároknak a főisk. kis
bizottság a szabályszerű helyettesítési dijat 1912 nov. 1-től kezdve kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
1 4 6 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 9. pontjában a főisk. nagy

bizottság tárgyalta Bereczky Géza mencshelyi tanító fellebbezését. Ugyanis a 
főiskolai kisbizottság 1912. évi október hó 30-án tartott ülése jegyzőkönyvé
nek 3. és az 1912. évi deczember hó 16-án tartott ülés jegyzőkönyvének 
2. pontja szerint Bereczky Géza mencshelyi evangélikus tanító a főiskolai 
nagybizottsághoz fellebbezte meg a kisbizottságnak azon határozatát, mely 
szerint ez a Fülöp József és Szerencsés Julianna-féle 500 K ösztöndíjat, melyet 
eddig nevezett tanítónak Antal nevű fia élvezett, egyenlő arányban megosztva 
a vérrokonság alapján folyamodó Zábrák Viktor theol. akad. hallgatónak és 
Zábrák Dezső VIII. osztályú lyceumi tanulónak ítélte oda, a még fennmaradó 
400 koronát pedig ugyancsak egyenlő arányban Bereczky Antal lyceumi III. 
osztályú és a vérrokonság alapján folyamodó Fülöp György I. osztályú tanulók 
közt osztotta meg. „A fellebbezést a főisk. kisbizottság azzal a megjegyzéssel 
terjeszti a főiskolai nagybizottsághoz, hogy az alapitó-levél értelmében első 
sorban a vérrokonokat illeti a tanittatási segély, a többiek csak ezután jöhet
nek tekintetbe ; s a bizottság annak -daczára, hogy több vérrokon is volt,



a fellebbező fiát mégis részesítette akkora segélyben, mint a többieket egyen
ként; végül, hogy az alapitó-levél szerint az alapítvány kamatainak odaítélé
sében a főiskolai kisbizottság végérvényesen határoz“ .

Ezzel szemben a fellebbezés az alapitó-levél V. részének utolsó előtti 
bekezdésére hivatkozik, mely a következőkép szól: „Az ösztöndijat elnyerő 
pályázó annak a tanévnek kezdetétől fogva lép az ösztöndíj élvezetébe, amelyre 
nézve az adományozó azt neki odaítélte s az egyéb feltételek fennforgása 
mellett megtartja ezt az ösztöndijat a gimnáziumi 8 osztálynak, illetve a tanító
képző tanfolyamnak, illetve főiskolai tanulmányainak befejezéséig“. E pont 
alapján a fellebbező szerint „a főiskolai kisbizottság, habár vérrokonnak Ítélte 
is oda az 500 koronás segélyt, a végrendeletnek nemcsak szelleme, ameny- 
nyiben az mencshelyiek javára tétetett, hanem kifejezetten rendelkező szavai 
ellenére határozott, midőn fiát megfosztotta az 500 koronás alapítvány élveze
tétől“. — Kéri tehát a főiskolai nagybizottságot, hogy fiát abba visszahelyezni 
kegyeskedjék.

Tekintettel arra, hogy úgy a végrendelet, mint az ennek alapján készült 
alapitó-levél a vérrokonokat a leghatározottabban minden más pályázó elébe 
helyezi, s egy szóval sem követeli, hogy azok mencshelyiek is legyenek; te
kintettel .továbbá arra, hogy az alapitó-levél V. részének idézett utolsó előtti 
bekezdése az ösztöndíj megtarthatását „egyéb feltételek fennforgásától“ teszi 
függővé s a megtarthatás feltételei sem lehetnek mások, mint az elnyerhetés 
feltételei, amelyek között pedig határozottan ki van kötve (lásd alapitó-levél
V. 2. b) pont), hogy csak az egyik vagy másik alapitó vérrokona nem lété
ben kaphatja az ösztöndíjat valamely mencshelyi származású vagy ott lakó 
fiúgyermek : — mindezek alapján a főiskolai nagybizottság azon nézetben 
van, hogy a kisbizottság épen a végrendelet szellemében s egyúttal világos 
rendelkezése szerint cselekedett, midőn a vérrokonokat vette első sorban fi
gyelembe s igy a kisbizottság intézkedésének megváltoztatására annál kevésbbé 
lát okot, mert az a fellebbező fiával szemben is nagyon méltányosnak mutat
kozott, midőn ahelyett, hogy az ösztöndíj élvezetéből egészen kizárta volna, 
neki is az egyik rokonéval egyenlő részt juttatott.

Tudomásul szolgál.
1 4 7 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 10. pontja szerint özv. Regen- 

hardt Józsefné szül. Kalmár Mária végrendeletében a soproni ev. főiskola 
tápintézetének 100 koronát hagyományozott.

Örvendetes tudomásul szolgál.
1 4 ® .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 12. pontjában vonatkozással a 

múlt évi egyházker. közgyűlés jegyzőkönyvének 170. pontjára, a főiskolai 
nagybizottság a tanitóképző-intézeti tanári karnak a tanítóképző-intézetben 
és a gyakorló-iskolában megállapítandó tandíjra vonatkozó s a kisbizottság 
által is elfogadott javaslatát a következő alakban terjeszti elfogadás végett az 
egyházkerületi közgyűlés elé :

a) A tanítóképző-intézetben az évi tandíj 1913/14. tanév kezdetétől fogva
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20_ koronában állapittatik meg; ezenfelül a nemprotestáns tanulók fél évenként 
5 korona fenntartási járulékot fizetnek. Evangélikus tanító, tanár és lelkész 
gyermeke tandíjmentes, ha tanulmányaiban legalább elégséges eredményt 
mutathat fel. A dunántúli kerületbeli evang. növendékek a tanári kar javas
latára a főiskolai kisbizottság által féltandijmentességben részesíthetők.

b) A gyakorló-iskolában a protestáns vallásu tanuló tandíjmentes ; más 
vallásu tanuló azonban 20 korona évi fenntartási járulékot fizet.

Az egyházker. közgyűlés a javaslatot egész terjedelmében el
fogadja és határozati erőre emeli.

1 4 9 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 13. pontjában vonatkozással a 
múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 193. pontjára, az egyház
kerületi tanintézetek igazgatóinak és tanárainak esetről-esetre külföldre való 
tanulmányi kiküldetése tárgyában a főiskolai kisbizottság a legmelegebben 
támogatja és pártolólag terjeszti a nagybizottság elé az Orsz. Ág. H. Ev. 
Tanáregyesületnek az intézetek fenntartó testületéihez intézett azon indokolt 
kérelmét, mely szerint: „tegye lehetővé a fenntartó testület az iskola tanárai
nak továbbképzését oly módon, hogy:

1. Minden évben legalább egy-két tanárt küldjön ki a tanári kar jelö
lése alapján az Ág. Hitv. Ev. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének 
közgyűlésére és ezeknek útiköltségét az iskola pénztárából fedezzek.

2. A bel- és külföldi egyetemeken hirdetett nyári szaktanfolyamokra a 
tanári testület meghallgatása alapján küldjön ki minden két-három évben egy 
tanárt és ennek költségeit az intézet pénztárából fedezze. Az utóbbi kérelem 
— szaktanfolyamokról lévén szó — bővebb indokolásra nem szorul ; az előb
binek indoka az, hogy a tanáregyesületi közgyűlés első sorban szintén szak
kérdésekkel foglalkozik s eszmecserére, az egyes intézetek körében bőséges 
tapasztalatok szerzésére nagyon alkalmas.

A kérelmet Papp József tanitóképző-intézeti igazgató azzal egészítette ki, 
hogy „a tanároknak a gyűlésre való kiküldetése költségeit általában a fenn
tartó hatóság fedezze“ .

A főiskolai nagybizottság, tekintettel arra, hogy „a tanároknak szellemi 
továbbképzéséről ma már nemcsak az állam, hanem a szerzetesi és községi 
iskolák fenntartói is kellőleg gondoskodnak, csak a protestáns iskolák nem, 
holott valamikor éppen ezek tartottak fenn állandó összeköttetést a külföldi 
tudományosság központjaival, s alig volt evang. tanár, aki külföldi egyetemet 
ne látogatott volna“ : az igazgatóknak és tanároknak az Ág. H. Ev. Tanárok 
és Tanítók Országos Egyesületének fent érintett átirata értelmében való 
kiküldetését kívánatosnak, szükségesnek tartja, elvileg helyesli ; arra nézve 
azonban, hogy ki, mikor, mennyi időre, minő költséggel és hova küldessék 
ki, esetről-esetre az egyes tanártestületek előterjesztése alapján mindenkor 
külön-külön határoz, különös figyelemmel úgy a kiküldetés szellemileg gyü
mölcsöző voltára, mint az illető intézet pénzügyi helyzetére is.

Helyeslő tudomásul szolgál.
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1 5 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 14. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság Kardos József kir. műszaki tanácsos soproni lakos javára György 
VII. és Béla IV. oszt. lyceumi tanuló fiai után, kik atyjuknak Sopronba tör
tént áthelyeztetése miatt csak 1913 január 4-ike óta járnak a soproni evang. 
lyceumba, az 1912/13. tanévre befizetett egész évi tandíj 4/10-ed részének a 
lyceumi pénztárból való visszatérítését elrendelte.

Tudomásul szolgál.
1 5 1 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 15. pontjában a főiskolai nagy

bizottság jóváhagyó tudomásul vette a tanitóképző-intézeti tanári kar, illetve 
a főiskolai kisbizottság intézkedését a betegsége miatt szabadságolt Sirnkó 
Endre tanár helyettesítésére vonatkozólag. E szerint Sirnkó Endre tanár szak
szerű helyettesítéséről a tanári kar olyképen gondoskodott, hogy Böröcz András 
polgári iskolai tanár átvette a természetrajz tanítását heti 10 órában, Kerber 
János tanitóképző-tanár a fizikát heti 5 órában, Papp József igazgató a rajzot 
heti 4 órában és Bognár Károly gyakorló-iskolai vezető a slöjdöt heti 2 órá
ban. A főiskolai kisbizottság ez intézkedést tudomásul vévén, nevezett taná
roknak a helyettesítési óradijat 1913 január elsejétől kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 16. pontjában a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette a főiskolai kisbizottság mint felsőbb fegyelmi 
hatóság azon intézkedését, mely szerint a pánszláv mozgalomban való rész
vétel miatt a soproni tanítóképző-intézetből kizárásra ítélt Szvrcsina József 
II. éves növendékre vonatkozólag a tanári karnak Ítéletét helybenhagyta, Gőrig 
János IV. éves, Rády János III. éves, Bibza Mátyás II. éves és Cajka János 
II. éves növendékekre vonatkozólag azonban megváltoztatta és őket az inté- 
tézetből való csendes eltávolításra Ítélte.

Tudomásul szolgál.
1 Ö 3 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 17. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság Bögöthy Lajos I. oszt. lyceumi tanulónak, ki karácsony óta 
beteg volt és állapota annyira súlyosbodott, hogy tanulmányait ebben a tan
évben nem folytathatta, az 1912/13. tanév II. felére járó tandíj befizetését 
elengedte.
/  Tudomásul szolgál.

1 5 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 20. pontjában a főiskolai nagy- 
bizottság Rosta Ferencznek tápintézeti gondnoki tisztétől való felmentését buzgó 
működéséért való hálás elismeréssel veszi tudomásul s az uj gondnokot, Szabó 
Józsefet ezen állásában melegen üdvözli.

Az egyházkerületi közgyűlés a lelépő tápintézeti gondnoknak 
buzgó működéséért a maga részéről is köszönetét mond s az uj 
gondnokot bizalommal üdvözli.

1 5 5 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 21. pontjában a főiskolai kis
bizottság pártolólag terjeszti a nagybizottság elé a tanitóképző-intézeti tanári 
kar javaslatát a gyakorló-iskola újjászervezésére s ezzel kapcsolatban egy
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második gyakorló-iskolai vezető állás szervezésére s ezenkívül magánál a 
tanítóképző-intézetnél is egy uj rajz-slöjd, vagy rajz-torna-tanszék felállítására 
vonatkozólag. Ugyanis a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 
163.436/912. számú rendelete a gyakorló-iskolának V. és VI. osztállyal, álta
lános ismétlő-iskolával és ifjúsági egyesülettel való kiegészítését rendeli el. 
E rendelkezésnek végrehajtása a gyakorló-iskola mostani, immár 30 év óta 
fennálló szervezetének gyökeres megváltoztatása nélkül meg nem oldható s a 
megoldást a tanári kar csak egy második gyakorló-iskolai vezetői állás szerve
zésével véli célszerűen keresztüívihetőnek. Ugyanis, ha a gyakorló-iskolában 
a mostani egy vezető-tanitó maradna csak, akkor az 1913/14. tanévben annak 
a következő tanítási órái lennének:

a gyakorló-iskojában h e t i ..............................
próbatanitási órák a IV. éviekkel . . . .

„ „ a III. „ . . . .
ismétlő-iskolai órák ...........................................
ifjúsági egyesületi órák . . . .

Összesen :

32 óra.

43 óra.
Lenne tehát a részére az 1905. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 41. pont

jában megállapított maximális óraszámon felül még 13 órája, ami külön díja
zandó volna. Ezenkívül a paedagógia tanáránál beálló óraszaporodás 5 óra, 
három szaktanárnál beálló óraszaporodás 6 óra, összesen 11 óra, úgy, hogy 
e szerint az óraszaporulat összesen 24 óra, melynek díjazása az intézeti 
pénztárnak 2400 koronába kerülne.

Ezzel szemben, ha még egy gyakorló-iskolai tanítót alkalmazna az 
egyházkerület, akkor a helyzet igy alakulna : Az egyik tanítónak lenne a 
gyakorló-iskola I. és II. osztályában heti 20 órája, az ismétlő-iskolában heti 
4 órája, az ifjúsági egyesületben 2 órája, próbatanitás a III. évfolyammal 
1 órája, összesen 27 órája. A másik tanítónak lenne a gyakorló-iskola III—IV. 
osztályaiban heti 25 órája és próbatanitás a IV. évfolyammal heti 4 órája, 
összesen'’heti 29 óra. Ezenkívül az előbbinek beosztható volna 4 slöjd-óra, 
mely jelenleg külön díjazott, az utóbbinak 4 torna-óra, melyből csak 3 volna 
külön díjazandó, úgy, hogy ezáltal 5 jelenleg külön díjazott óra díjazása el
maradna. Ez az 500 korona és a fentebb kimutatott 13 óra többletért járó 
1300 korona, melyet egy gyakorló-iskolai vezető mellett ki kellene fizetni, a 
tanári kar javaslata szerint elégséges volna egy második gyakorló-iskolai 
tanító 1000' korona fizetésére és 720 korona lakáspénzére.

Minthogy a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1912. évi 129.781 s 163.436. számú és 1913. évi 53.169. számú 
rendeletéivel, az 1868. évi 38. t.-cz. tételes rendelkezéseire, vala
mint a felekezeti tanitóképző-intézeti tanárok fizetéskiegészitését 
rendező 46.477/1909. sz. szabályzatra hivatkozva, képző-intézetünk 
vezetőségének határozottan kötelességévé teszi, hogy az intézet
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négy osztályú gyakorló-iskoláját az 1913/14. iskolai évre hat osz
tályúvá fejlessze, gazdasági ismétlő-iskolával és ifjúsági egyesület
tel kiegészítse ; — minthogy a soproni evang. egyháztanács az 
intézeti igazgatóság kérelmére a saját elemi iskoláinak V. és VI. 
osztályaiba, úgyszintén az ismétlő-iskolába beirt növendékek közül 
osztályonként 5—6 önként jelentkező tanulót átenged a gyakorló- 
iskola megfelelő osztályaiba s igy ezen felsőbb osztályok benépe
sítését lehetővé teszi ; — minthogy továbbá a gyakorló-iskola ilyen 
módon való továbbfejlesztésével járó költségtöbbletek fedezése czél- 
jából egyházker. elnökségünk utján a nagymélt. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez felterjesztett emlékirat kedvező elintézése 
folytán várható nagyobb fizetéskiegészitési államsegélyből csak az 
1914/15. iskolai évben rendezhetjük a mindenképen felmerülő költ
ségtöbbleteket, — nehogy a gyakorló-iskola továbbfejlesztése és ez
zel együtt tanítóképzőnkben a gyakorlati kiképzés ügye az 1913/14. 
iskolai évben zökkenésnek vagy fennakadásnak legyen kitéve : az 
egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy erre az egy évre az átszer
vezéssel járó legminimálisabban számított J600 K-t megadja s an
nak a képezdei pénztár terhére való folyósítására a pénzügyi bizott
ságot utasítja oly megjegyzéssel, hogy ez összegből a módszertan 
tanára s a gyakorló-iskola vezetőjénél felmerülő 5—5 óra s a szak
tanároknak a gyakorlati kiképzésben való részvételére fordítandó 
6 óra, összesen 16 óra dija fedeztessék.

A gyakorló-iskolai második tanítói állás szervezésének kérdé
sét a kerületi közgyűlés egy évvel elodázandónak tartja, amikor 
is a nevezett állás szervezéséhez az egyházkerület részéről biztosí
tandó 1000 K törzsfizetést s 720 K lakbért a remélhető fizetés
kiegészitési többletből fedezheti, — annál inkább is, mert a magas 
kormány is f. évi 94.168. sz. leiratában csak 1914 julius 1-től 
kezdődőleg Ígéri az újonnan alkalmazandó gyakorló-iskolai tanító 
fizetésének kiegészítését.

1 0 6 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 22. pontjában a főiskolai kis- 
bizottság pártolólag terjesztette a főiskolai nagybizottság elé a tanitóképző- 
intézeti tanári kar azon javaslatát, mely szerint az 163.436/1912. számú 
miniszteri rendelet kapcsán a tanári kar sürgeti egy rajz-slöjd, vagy rajz-torna 
tanszék felállítását, minthogy az e czimen kifizetett dijakból (10 rajz-, 2 szép- 
irási-, 8 kézimunka-, vagy ez utóbbi helyett ugyanannyi tornaóra, összesen 
21 óra dija 2000 korona) egy segédtanár 1000 koronát kitevő fizetése és 
720 korona lakbére fedezhető volna. Mivel a rajz, slöjd, szépírás és torna 
tanítása czimén ez idő szerint tényleg kifizetett összegekből az uj segéd
tanári tanszék díjazása kikerül s mivel pedagógiai szempontból is czélszerübb 
e tárgyak tanítására egy uj tanerőt alkalmazni, mint a meglevőket külön órák
kal terhelni : — a főiskolai nagybizottság javasolja az egyházkerületi közgyii-
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lésnek egy uj rajz-slöjd segédtanári tanszék felállítását a tanitóképzőnél, de 
csak úgy, ha e tanszék segédtanári tanszék is marad mindaddig, mig eset
leges fenntartási államsegéllyel nem lesz rendessé átalakítható.

Mivel pedig e segédtanári tanszék felállítása csak akkor nem jár az 
intézet pénztárának újabb megterhelésével, ha a választandó segédtanár a 
rajz és slöjd mellett tornát is képes lesz tanítani s legalább a slöjd és torna 
óraszáma marad a jelenlegi, felkéri a főiskolai nagybizotság a főtisztelendő 
és mélt. püspök urat a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz oly irányú 
előterjesztés tételére : ne sürgesse az uj állami tantervnek legalább e két 
tárgyra vonatkozó végrehajtását, s nyugodjék bele azoknak jelenlegi órasza
mába, vagy tegye lehetővé a tanítóképzők számára is a törvényhozás utján a 
fenntartási államsegély igénybevételét, egyfelől, mert enélkül az állami tanterv 
követelményeit s az állami intézetek versenyét el nem bírják, másfelől pedig 
mert az állam pusztán a tanároknak adott fizetéskiegészités czimén már úgyis 
oly jogokat gyakorol, melyeket másnemű intézeteknél a fenntartási államsegély 
se biztosit számára.

Minthogy a rajz s slöjd tanítására szervezendő uj segéd
tanári állás díjazására a nmélt. vallás- és közokt. miniszter ur f. 
évi 94.168. sz. leirata értelmében, csak 1914. évi julius 1-től kezdő- 
dőleg hajlandó a fizetéskiegészitést megadni, habár a tanítóképző- 
intézet pénztárában az óradijakban jórészt meg volna az egyház- 
kerület által kiszolgáltatandó törzsfizetés fedezete : az egyházkerületi 
közgyűlés az 1913— 14. iskolai évre a jelzett segédtanári állást 
nem szervezi, hanem ez évben még óradíjas tanerőkkel látja el a 
rajz, szépírás és slöjd tanítását, mint a múlt években.

J ö T .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 23. pontjában dr. Szilvási Gyula 
intézeti orvos, hogy az egészségtant mind a három egyházkerületi soproni 
tanintézetben a mai kor követelményeinek megfelelően adhassa elő, a követ
kező előterjesztéseket intézte a főiskolai kisbizottság elé :

a) az egészségtan tanításához szükséges szemléltető eszközökből és áb
rákból házilag mintegy 50 darabot készíttetett. Hogy ezek tönkre ne menjenek, 
kéri a bizottságtól ez ábrák vászonra való felhúzásához és léczezéséhez szük
séges összeg kiutalványozását;

b) az egészségtan tanításához szükséges szemléltető eszközök, ábrák, 
esetleg újabb müvek beszerzésére kéri legalább évi 100 koronának a három 
intézet költségvetésének terhére megfelelő arányban való felvételét;

c) az egészségtan egyes kérdéseinek könnyebb megérthetése czéljából 
az Uránia Tudományos Egyesülettől diapozitív képeket kölcsönzött ki s ezek 
segítségével vetített képekkel kisért tiz külön előadást tartott a három intézet 
növendékeinek s köztük népszerű ismertető füzeteket osztott ki. — Kéri a 
diapozitivek kikölcsönzése s a füzetek kiosztása által felmerült 50 korona 
költsége megtérítését s azt, hogy jövőben minden ilyen előadása után felme
rülő s igazolt költségét sorrendben a három intézet pénztára fedezze. A fő-
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iskolai kisbizottság az intézeti orvosnak a diapozitivek kikölcsönzése s a füze
tek kiosztása által felmerült 50 korona költségét a három intézet pénztára ter
hére kiutalványozta s az igazgatókat az ily előadások további költségeinek 
sorrendben való kiutalványozására felhatalmazta ; egyebekben is az intézeti 
orvos kéréseinek teljesítését javasolja.

A főiskolai nagybizottság dr. Szilvási Gyula intézeti orvosnak az egész
ségtan tanításának minél alaposabb elsajátítására, az egészség ápolására való 
törekvés iránt a kedv felébresztésére irányuló fáradozásáért meleg elismerését 
fejezi ki ; a főiskolai kisbizottságnak a költségek kiutalványozására való intéz
kedését tudomásul veszi, a szemléltető ábrák vászonra való felhúzásának és 
léczezésének költségeit a három intézet (theol. akad., lyceum és tanítóképző) 
pénztára terhére egyenlő arányban kiutalványozza ; s megkeresi az egyház
kerületi pénzügyi bizottságot, hogy az egészségtan tanításához szükséges szem
léltető eszközök beszerzésére mind a három intézet költségvetésébe megfelelő 
összeget, legalább évi 35 koronát (a háromba együttvéve 100 koronát) állít
son be.

Tudomásul szolgál.
1 5 8 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 24. pontjában a főiskolai nagy

bizottság az intézeti orvos indítványára — tekintettel arra, hogy az egészség
tan lényeges részeit a tanulókkal heti 1 órában megismertetni nem lehet s az 
állami középiskolákban is heti 2 órában adják elő, s minthogy az állammal 
kötött szerződésben is heti 2 óra van az egészségtan tanítására felvéve, el
rendeli, hogy az 1913/14-ik tanévtől kezdve az egészségtan a lyceum VII. 
osztályában heti 2 órában adassék elő.

Tudomásul szolgál.
1 5 9 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 26. pontjában a főiskolai nagy

bizottság tudomásul vette a lyceumi igazgatónak adott azon felhatalmazást, 
hogy a kicsinységük miatt, többször kifogásolt táblák helyett a lyceum alsó 
osztályaiba is nagyobb és czélszerübb táblákat és pedig amennyiben egy 
pesti czégtől rendelt, papirmaséból készült szétnyitható táblák praktikusaknak 
bizonyulnak, ilyeneket szerezhessen be.

Tudomásul szolgál.
1 6 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 27. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság a lyceumi főgimnáziumi pénztár terhére 100 K segélyt szava
zott meg Szabó Kálmán lyceumi tanár javára, azért, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter által folyó évi julius 2—12-én Budapesten ren
dezendő fizikai tanfolyamon — melyre a miniszter 61.225/912. sz. rendeleté
vel felvette anélkül, hogy neki az állami tanárok részére ez alkalomból utal
ványozott 100 K utazási segélyt is engedélyezte volna — részt vehessen.

Tudomásul szolgál.
1 6 1 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 28. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság Bognár Károly költségeinek fedezésére a gyakorló-iskolák vezetői
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részére a minisztérium által rendezett 21 napos tanfolyamon való részvétel 
czéljából a tanitóképző-intézeti pénztár terhére 100 K-nát megszavazott.

Tudomásul szolgál.
16S 2 . Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 29. pontjában a főiskolai 

nagybizottság a főiskolai kisbizottságot következőkép alakítja meg az újabb 
hat évre.

Elnök : Dr. Rátz Ottó főiskolai feIügyelő.'_,Tagok : Brunner Já
nos, Hering Zsigmond, Menyhárd Frigyes, Poszvék Sándor, Albrecht 
Alfréd, dr. Zergényi Jenő, Bancsó Antal, Gecsányi Gusztáv, Papp 
József igazgatók, Szabó József tápintézeti gondnok és Dala Jenő 
lyceumi tanár mint jegyző.

1 6 3 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 31. pontja szerint olvastatott 
Gecsányi Gusztáv lyceumi igazgatónak a főiskolai nagybizottsághoz intézett 
levele, melyben bejelenti, hogy tekintettel immár harmincz esztendőt megha
ladó tanári és igazgatói szolgálatára, meggyengült egészségi állapotára, a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz ez évi szeptember hó 1-vel kezdődő 
nyugdíjaztatásáért folyamodott, s egyben bejelenti igazgatói tisztéről való le
mondását is. A főiskolai nagybizottság sajnálattal,, látja Gecsányi Gusztáv 
igazgatóval a nevelés- és oktatásügy egy buzgó munkásának távozását, le
mondását a felhozott okokra való tekintettel elfogadja, neki eddigi buzgó és 
eredményes működéséért elismerését és köszönetét fejezi ki.

Tudomásul szolgál azzal, hogy az egyházkerületi közgyűlés 
a maga részéről is elismerését nyilvánítja a nyugalomba lépő igaz
gatónak buzgó működéséért.

1 6 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 32. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság figyelembe vévén a lyceumi tanári kar ajánlatát, a soproni ág. 
hitv. evang. lyceum (államilag segélyezett főgimnázium) igazgatójává a követ
kező hat évre egyhangú felkiáltással Hollós János tanárt választja , meg,aki 
főtiszt, és méltóságos püspök ur szives üdvözlése után a beléje helyezett 
bizalmat megköszönve kijelenti, hogy az igazgatói állást elfogadja. Az évi 
600 K igazgatói tiszteletdij részére 1913. évi szeptember hó 1-től kezdve 
folyósittatik.

Az egyházkerületi közgyűlés Hollós János lyceumi igazgatót 
ezen állásában bizalommal üdvözli.

1 6 5 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 33. pontja'szerint az igazgatói 
iroda és levéltár átadására nézve a főiskolai nagybizottság elfogadta Gecsányi 
Gusztáv igazgató azon javaslatát, hogy az átadás f. évi augusztus hó elején 
történjék a főiskolai kisbizottság két tagjának jelenlétében, kik az átadásról 
jegyzőkönyvet vegyenek fel. Addig pedig, illetve julius hó 7-től augusztus 
elejéig főiskolai nagybizottság Gecsányi Gusztáv igazgatónak szabadságot 
engedélyez.

—  6 4  -

Tudomásul szolgál.
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1 6 6 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 34. pontja szerint olvastatott 

a lyceumi tanártestület 1913 junius hó 17-én tartott üléséről felvett jegyző
könyv kivonata, mely szerint a soproni ág. hitv. evang. lyceumnál Gecsányi 
Gusztáv igazgató nyugalomba vonulásával megüresedett tanszék betöltésére 
vonatkozólag a tanári kar azt javasolja, hogy a pályázat német-latin tanszékre 
irassék ki. Ezzel kapcsolatban püspök ur utalva arra, hogy Stromp Gyula lie. 
tanár a részére múlt évi október végétől a folyó tanév végéig engedélyezett 
szabadságidő alatt sem nyerte vissza egészségét és igy a jövő tanév elején 
a tanítást újra meg nem kezdheti; utalva arra is, hogy f. évi augusztus hó
7-én 30. szolgálati évét be fogja tölteni és igy teljes fizetésével való nyugdí
jaztatását jogosan kérheti, bemutatja nevezett tanárnak írásbeli nyilatkozatát, 
melyben az „bejelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium
hoz nyugdíjaztatásáért szóló folyamodását 1913 augusztus 7-én mindenesetre 
benyújtja. Ha azonban iskolánk érdeke úgy kívánja és abból reá veszteség 
nem háramlik, azonnal is kész nyugdíjaztatásáért szóló folyamodását benyúj
tani“. Ez alapon felhívta püspök ur a bizottságot, hogy ebben a kérdésben 
is határozzon.

A főiskolai nagybizottság a bemutatott nyilatkozat alapján Stromp Gyula 
tanár tanszékére is a pályázat kiírását elhatározta és igy a soproni ev. lyceum
nál egy mennyiségtan-természettani és egy német-latin tanszékre hirdetett 
pályázatot, mindenben elfogadván a lyceumi igazgató által felolvasott pályá
zati hirdetés szövegét. A pályázat lejártának határidejéül 1913 augusztus 20-át 
állapította meg.

Tudomásul szolgál.
1 6 T -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 35. pontja szerint olvastatott 

Bancsó Antal igazgatónak a soproni ág. hitv. ev. theol. akadémia 1912/13. 
évi állapotáról szóló következő jelentése :

Tisztelt Főiskolai Nagybizottság !

1.
Főiskolánk három intézetének egysége ez évben is a vallásos-erkölcsi 

és hazafiui érzést kifejező és ápoló iskolai ünnepélyek közös rendezésében 
jutott kifejezésre. Közösen járultunk ősszel és tavasszal az úrvacsorához és 
közös istentiszteleten készültünk annak méltó megünneplésére és élvezésére. 
Közös ünnepen ünnepeltük a reformácziónak és márczius 15-ének emlékét, 
ugyszinte közös volt az évzáró és hálaünnepély. Közösen rendeztük február 
1-én a zártkörű ifjúsági hangversenyt, melynek tiszta jövedelmét az egyes 
intézetek saját jótékony intézményeik támogatására fordították.

A főiskolai kisbizottság a lie. könyvtáros jelentése alapján bizottságot 
küldött ki a lie. könyvtár állapotának megvizsgálására. Ennek a bizottságnak 
jelentését és javaslatát, igazgatói jelentésemhez mellékelve, tisztelettel beter
jesztem. 5



Theol. akadémiánk ez évi történetére vonatkozólag tisztelettel jelentem, 
hogy az iskolai évet ünnepélyes házi istentisztelettel szeptember 11-én nyitot
tuk meg, főtiszt, és mélt. püspök urnák is jelenlétében s az előadásokat 
szeptember 12-én megkezdve, attól fogva Isten segítségével az egész év folya
mán zavartalanul folytattuk.

Az év elején 37 rendes hallgatót vettünk fel és pedig az I. évfolyamba 
12, a II.-ba 14, a III.-ba 6, IV.-be 5 hallgatót, kik közül a II. félévben egy
I. évf. hallgató önként eltávozott, Bibza Miloszláv II. évf. hallgatót pedig szláv 
nemzetiségi mozgalomban való részvétel miatt a tanári kar, főtiszt, püspök 
urnák tudtával és beleegyezésével csendes eltávozásra Ítélte. Az év végén 
hallgatóink száma igy 35 és külföldi egyetemen egy hallgató a IV.-ik, három 
pedig az V.-ik évfolyamon folytatja tanulmányait.

A kollokviumokat mindakét félévben a rendes időben megtartottuk. Az 
alapvizsgát junius 16. és 17-én, — a szakvizsgát junius 18-án tartottuk. 
Alapvizsgát tett 15 hallgató, 4 jeles, 6 jó, 4 elégséges, 1 elégtelen eredmény
nyel. Szakvizsgát tett 5 hallgató, 2 jeles, 3 jó eredménynyel.

A vallás-erkölcsi élet ápolása érdekében hallgatóink rendesen részt vet
tek a gyülekezeti istentiszteleteken a templomban, reggelenként pedig, az elő
adásokat megelőzőleg, a maguk körében mindennap könyörgést tartottak. A 
vallási élet építését s egyúttal az élethivatásra való előkészítést czélozták és 
szolgálták a közös bibliaolvasásra fordított s hetenként tartott órák, nemkülön
ben a tevékeny részvétel a helybeli gyülekezeti ifjúsági és olvasó egyesület 
vallásos felolvasó estélyein. Belmissziói egyesületet hallgatóink a theol. Önképző
körrel egyesítve alkottak s junius 1-én külön belmissziói ünnepélyt tartottak.

Hallgatóink egészségi viszonyai ebben az évben kevésbbé voltak kedve
zőek. Két súlyosabb betegségi eseten kivül nagyobb számban fordultak elő 
könnyebb betegségi esetek. Egyik súlyosabb betegünknek, Osgyán János I. é. 
hallgatónak a Haubner Máté szuperintendens alapítványból február 14-én 
200 K rendkívüli segélyt juttattunk, hogy az orvos tanácsára Abbázia enyhe 
vidékén kereshessen gyógyulást.

Az e. e. e. Gyámintézet ez évben is 200 K-t adott akadémiánknak Otthon
segély czimén, amely összeget két egyenlő részletben két . hallgatónknak jut
tattuk lakásbéreik fedezésére.

Özv. Véssey Sándorné, boldogult férjének példáját követve, 200 K-t 
adott akadémiánk belmissziói egyesületének. Gyurátz Ferencz püspök ur 50 K-t, 
dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő ur 20 K-t adott a theol. Önképzőkörnek 
pályamunkák jutalmazására, Poszvék Sándor nyug. igazgató ur pedig 40 K-t 
ugyancsak az Önképzőkörnek szabad rendelkezésre. Ezekért az adományokért 
itt is hálás köszönetét mondunk. ,

Hallgatóink a Haubner Máté szuperintendens alapítványból 3280 K, gyám
intézeti segély czimén 200 K, ösztöndíjakban 2270 K, tápintézeti kedvezmé-
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nyékben 2750 K s igy összesen 8500 K segélyben részesültek, úgy hogy 
egyre átlag 243 K segély esik.

Főtiszt. Gyurátz Ferencz püspök ur három ízben látogatta meg intéze
tünket, u. m. szeptember 10. és 11-én, január 21., 22-én dr. Berzsenyi Jenő 
egyházkerületi felügyelő úrral együtt és január 30-án. Az első alkalommal 
jelen volt a pótló alapvizsgán és az iskolai év megnyitásán, a másik két 
alkalommal meghallgatott több kollokviumot.

Vonatkozással a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 42. pont
jára, főtiszt, püspök ur megbízása alapján az akad. tanári kar foglalkozott a 
theol. akadémiákon a tandíj eltörlésének kérdésével s arra vonatkozó vélemé- 
nyes javaslatát ide mellékelve tisztelettel beterjesztem.

Tisztelettel jelentem végül, hogy Payr Sándor akad. tanár ur részére 
f. évi szeptember 1-vel esedékessé válik a negyedik ötödéves korpótlék, amiért 
is kérem annak utalványozását.

Teljes tisztelettel

a Tisztelt Főiskolai Nagybizottságnak
Sopron, 1913 junius 19-én alázatos szolgája

Bancsó Antal 
akad. igazgató.

A főiskolai nagybizottság a jelentést egész terjedelmében tudomásul vette.
Tudomásul szolgál.

1 6 8 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 36. pontja szerint a theol. akad. 
igazgató jelentése kapcsán olvastatott a.főiskolai kisbizottság által, a lyceumi 
könyvtár megvizsgálására Bancsó Antal igazgató elnöklete alatt kiküldött s 
Gecsányi Gusztáv igazgató, dr. Szilvási Gyula intézeti orvos, Szabó József 
és Bothár Dániel lyceumi tanárokból álló bizottság 1913. évi junius hó 8-án 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyv, mely szerint a bizottság a könyvtári helyi
ségről s a könyvek állapotáról a helyszínén szerzett tapasztalatok alapján el
kerülhetetlenül szükségesnek tartja a könyvtár dezinficziálását, a vakáczió- 
hónapokban a helyiség kimeszeltetését, amidőn óvóintézkedésül a mészbe 
mérget kell keverni, s a padló részeit is méreggel bekenni. Szükséges az 
állványok leszedetése s a könyvek alapos tisztogatása, még pedig a féreg ál
tal megtámadottaknak szénkéneggel tisztítása külön e czélra berendezett appa
rátusban. Egy ilyen készülék a könyvtáros által Bolle görzi igazgatótól be
szerzett tájékoztatás szerint l -4 m3 befogadó űrtartalommal ott körülbelül 
150 koronába kerül, de lehet esetleg nagyobbat is készíttetni. — Felkéri azért 
a bizottság a főiskolai nagybizottságot a szükséges dologi és személyi ki
adásokról való gondoskodásra. A főiskolai nagybizottság meggyőződvén arról, 
hogy a könyvtár dezinficziálása elkerülhetetlenül és haladéktalanul szükséges, 
megbízta a könyvtárost egy megfelelő — lehetőleg nagy — dezinficziáló készü-5*
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lék beszerzésével, amelyben a rovarok által megtámadott könyvek dezinficiál- 
tassanak ; megbizta továbbá azzal, hogy a többi, nevezetesen vászonkötéses 
könyveket is jól kiporoltassa, az állványokat letisztittassa. Ebben a munkában 
a könyvtárnál alkalmazott szolgán kivül, amennyiben ráérnek, a másik két 
szolga is tartozik segítségére lenni ; azonkívül az igazgatókkal egyetértve, 
gondoskodjék megfelelő napszámosokról. Az igazgatókat pedig felhatalmazza 
a nagybizottság a költségeknek a theol. akad. és lyceumi pénztár terhére való 
kiutalványozására.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
1 6 Í ) .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 37. pontja szerint, ugyanazon 

igazgatói jelentés kapcsán, vonatkozással a múlt évi egyetemes gyűlés jegyző
könyvének 42. és 127. pontjára, főtiszt, és méltóságos püspök ur megbízása 
alapján a theol. akad. tanári kar a theol. akad. tandíj eltörlésének és a refor
m áció 400 éves jubileuma megünneplésének kérdésében a következő hatá
rozati javaslatot terjeszti elő : „A theol. akad tanári kar a tandíj eltörlését 
nem javasolja a következő okokból :

a) A tandíjmentesség kétségkívül jótéteményszámba megy, s azért nem 
helyes az ilyen jótéteményt az egyesek sajátlagos viszonyaira való tekintet 
nélkül egyszerűen mindenkire egyenlővé tenni. E helyett elég volna csupán 
esetről-estre korlátolt mértékben osztandó tandíjkedvezményekről gondoskodni, 
mert semmi értelme sem volna annak, hogy olyanok is felmentessenek a 
tandíj fizetése alól, akik erre a kedvezményre reá nem szorulnak, vagy reá * 
nem méltók.

b) Az egyház méltóságának nem felel meg, hogy ingyenes oktatással 
csalogassa az ifjakat a lelkészi pályára s már a theológiai tanulmányokra 
való puszta jelentkezést a tandíjmentességgel jutalmazza meg. Ilyen intézkedés 
a középiskolát végzett ifjúságnak épen ambiciózusabb részét riaszthatná vissza 
a theológiai pályától, s ezt olyanok azilumává sülyesztené, akik sehol másutt 
nem boldogultak s minden hivatásérzet nélkül csupán azért léptek e pályára, 
mert a legolcsóbban biztosítja a kenyérkeresetre szükséges diploma megszer
zését. Az ilyen belső hivatottság nélküli elemeknek a theológiai pályán való 
elszaporodása pedig mindenesetre nagyobb kárára válnék egyházunknak, mint 
az időről-időre érezhető lelkészhiány.

c) A tandíjmentesség behozatala semmi esetre sem volna alkalmas arra, 
hogy reformácziói jubileumi alkotásként szerepeljen.

*  *  *

Ha egyházunk a reformáczió 400 éves jubileuma alkalmából a lelkész
képzés ügyét is figyelembe venni és előmozdítani óhajtja, sokkal helyesebb 
volna — református testvéreinknek a Kálvin-jubileum alkalmából adott pél
dáját követve — arra gondolnunk, hogy akár alapítványok létesítése, akár az 
egyház saját bevételeiből megfelelő összegek lekötése utján ösztöndíjakat bizto
sítsunk :
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a) oly négy évfolyamot végzett lelkészjelöltek számára, akik tanulmá
nyaikat valamely külföldi egyetemen kívánják folytatni ;

b) oly gyakorló lelkészek és theológiai tanárok számára, akik tanulmá
nyaik kiegészítése s az egyházi gyakorlati élet, különösen a belmissziói munka 
terén való tájékozódás és tapasztalatszerzés czéljábó! óhajtanak külföldi tanul- 
mány-utakat tenni.

Ily tanulmányi ösztöndíjak létesítése kétségkívül sokkal méltóbb volna 
a reformáczió emlékéhez és sokkal nagyobb haszonnal járna egyházunkra 
nézve, mint a tandijak eltörlése.

Ami pedig végül a lelkészhiányt illeti, ezen ilyen külső, mesterséges esz
közök nem segíthetnek, ha maga az élet nem segít. Csak ha egyházunkban 
és pedig úgy a vezetőkben, mint az ő lelkes munkájuk nyomán a hívek sere
gében a reformáczió jubileumának ébresztő hatása alatt újra feléled hitbuzgó 
őseink szelleme s igy egyházunk, amidőn ama nagy idők emlékét ünnepli, 
igazán élő egyházként mutatkozik, csak akkor várhatjuk a lelkészhiánynak 
oly megszűnését, amelyben örömünk lehet. Adja Isten, hogy úgy legyen.“

A főiskolai nagybizottság a javaslatot egész terjedelmében magáévá 
tevén, pártolólag terjeszti azt elfogadás végett az egyházkerületi, illetve annak 
utján az egyetemes közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot mindenben elfogadja.
1 7 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 39. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság egész terjedelmében tudomásul vette Gecsányi Gusztáv igazga
tónak a soproni ág. hitv. ev. lyceum 1912/13. évi állapotáról szóló következő 
jelentését :

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség!
Mélyentisztelt Főiskolai Nagybizottság !
A soproni ág. hitv. ev. lyceumnak 1912/13-ik iskolai állapotáról szóló 

vázlatos jelentésemet van szerencsém a következőkben előterjeszteni.
1. Az iskolai év megnyitása. A tanévet ünnepélyesen, szokásos módon, 

szeptember 5-én nyitottuk meg. A rendes tanítás 6-án kezdődött meg s az 
zavartalanul a tanév végéig folyt.

2. A tanári testületről. Ezen évben a tanári testület kebelében nagy 
változás történt. A görög-latin tanszékre Revuczky Vilmos, a tornatanitóira 
Téby Mihály választattak meg, egyelőre helyettes minőségben, Szabó Kálmán 
helyettes tanár pedig rendesnek lépett elő. Dr. Poszvék Lajos intézetünkben 
viselt iskolaorvosi és egészségtan-tanári állásáról lemondott. Helyére a főiskolai 
kisbizottság dr. Szilvási Gyula orvost és okleveles egészségtantanárt válasz
totta meg. Stromp Gyula tanárnak már a múlt iskolai évben megrendült 
egészségi állapota mindjárt a tanév elején annyira súlyosbodott, hogy az iskolai 
év végéig tartó helyettesítéséről kellett gondoskodnunk. A főiskolai kisbizott- 
ságtól nyert megbízatás és püspök urnák hozzájárulása alapján Kerber János 
helybeli evang. tanitóképző-intézeti és Szabó Kálmán , ev. lyceumi tanárok 
vették át szaktárgyait.-
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3. A tanuló-ifjuságról. A tanév folyamán felvétetett összesen 338 nyil

vános és 9 magános tanuló. (Tavaly egygyel több.) A tanulóknak osztályok 
szerinti megoszlására és egyéb viszonyaira vonatkozó adatok tekintetében 
legyen szabad az iskolai értesítőre utalnom.

Az ifjúságnak tanulmányi előmenetele és magaviseleté általánosságban 
megnyugtató volt, egészségi állapota pedig — leszámítva egynéhány komo
lyabb betegségi esetet — szintén kedvező volt. A Magánbeteg-ápoldában az 
1912. polgári évben 7 lyceumi tanuló 140 napon át 514 korona ápolási ér
tékben részesültek ingyen gyógykezelésben és ellátásban. A saját lakásukon 
gyógykezelt szegény tanulók gyógyszereit az iskolai pénztár fizette ki.

Hogy a tanuló-ifjuság testi nevelését a kötelező heti két tornaórán felül 
is hathatósan előmozdítsuk, ezen iskolai évben intézetünk kebelében meg
alakítottuk a Lyceumi ifjúsági tornakört, melynek alapszabályait püspök ur 
Öméltósága 1913. év február 21-én erősítette meg.

4. Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. A tanári testülettel egyetemben ezen 
évben is minden alkalmat és minden morálisan ható eszközt megragadtunk, 
hogy a gondjainkra bízott tanuló-ifjuságnak hazafias és valláserkölcsi érzel
meit és akaraterejét neveljük és fokozzuk. E czélból a tanuló-ifjuságot — külö
nösen a vidékieket — a lakásukon is többször meglátogattuk. Ugyanezen 
czél szolgálatában állottak az intézet kebelében rendezett ünnepélyek és esté
lyek és a humánus egyesületek javára eszközölt adománygyűjtések. E téren 
áldásosán különösen az Ifjúsági belmissziói egyesület működött. Ezen ifjúsági 
egyesület a deáksegélyzés czéljaira 706 K 60 fillért, a gyámintézet javára 
pedig 240 koronát fordított. Örömmel emelem ki, hogy ezenkívül az ifjúság 
ezen évben is több emberbaráti és hazafias czélra áldozatkészséggel adako
zott. Így a többi közt a Budapesti központi gyűjtő-szanatórium javára rende
zett gyűjtés eredménye 242 K 15 f volt.

5. Oktatás. Most már több évi tapasztalás nyomán ismét csak meg
erősíthetjük azon meggyőződésünket, hogy a meg nem osztott oktatási rend
szer nemcsak hogy bevált, de a régire való visszatérés az ifjúságot, a taná
rokat, és bátran mondhatjuk, hogy a szülőket is egyaránt érzékenyen sújtaná.

Ami az oktatás eredményét illeti, tisztelettel az iskolai értesítőre utalok.
Hogy növendékeink az intézet kebelében a franczia nyelvet is született 

francziától tanulhassák, ezen czélból franczia nyelvi rendkívüli tanfolyamot 
nyitottunk Cujany Henrik franczia nyelvmesternek vezetése alatt. A tanfolya
mot két csoportban 12 tanuló látogatta heti 4 órában.

A hegedüjátékban Téby Mihály lyceumi tornatanitó adott oktatást. A 
tanfolyamban 16 tanuló vett részt két csoportban, heti 2—2 órában.

6. Látogatások. Intézetünket az egyházkerület képviseletében szeptember
10-én püspök ur Öméltósága, november hó 20. és 21-én, továbbá január hó 
22. és 23-án az egyházkerületi elnökség együttesen szerencséltette látogatá
sával.

A magas tanügyi kormány megbízottja, Várossy Tivadar dr., győrtan-
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kerületi főigazgató, iskolánkat április hó 5., 7. és 8.-án látogatta meg. Tapasz
talatait ugyanezen hó 8.-án tartott értekezleten közölte a tanári testülettel. 
Ezen értekezlet jegyzőkönyvét április hó 24-ikén terjesztettem fel az egyházi 
főhatósághoz.

7. Segélyügy, adományok. A kiosztott ösztöndíjakról, segélyekről, melye
ket az ifjak ösztöndíj, segély, jutalmazás, tandíjmentesség és alumneumi ked
vezmény czimén élveztek, az iskolai értesítőben számoltam be.

E helyen örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy hálás köszönettel 
emlékezzem meg azon jelentékeny adományokról, melyeket az iskolának és 
az ifjúságnak nemesszivü pártfogói ezen évben is iskolánknak juttattak.
1. Rupprecht Olivér nagybirtokos ur 100 K-val a Torna- és 100 K-val a 
Kirándulási alapot gyarapította. 2. Poszvék Sándor nyug. theol. igazgató ur 
két tanulónak tandiját (120 K) fizette le. 3. Az 1892. évi maturánsok 20 éves 
találkozójuk emlékére 120 K-val gyarapították a Kirándulási alapot. 4. Egy 
magát megnevezni nem akaró ev. lelkész ur egy alsó osztályú igen szegény, 
szorgalmas és jómagaviseletü tanuló alumneumi tartozásának lefizetésére 
30 K-t adományozott. 5. Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő ur a Rátz Gyula 
féle lyc. stipendium javára 90 K-t adott.

8. Ifjúsági kirándulások. A természetrajz tanára ez évben is az 1., II. 
és IV. osztály növendékeivel, az őszi és tavaszi délutánokon, több Ízben járt 
botanizálni és bogarászni. Nagyobb kirándulást rendeztünk október hó 4-én 
Szombathelyre, a mütörténeti kiállításnak és az ottani gyujtógyárnak meg
tekintésére; továbbá Fraknóra és Rozáliára. A helybeli képkiállitás megtekin
tésénél a tanulókat a rajztanár kalauzolta.

9. Személyi és elintézést igénylő ügyek. A múlt évi főiskolai nagybizott
sági ülésen a görög-latin-, illetőleg a tornatanitói tanszékre egyelőre helyettes 
minőségben megválasztott Revuczky Vilmos okleveles tanárnak és Téby Mihály 
okleveles tornatanitónak oktató és nevelő működését egész éven át éber figye
lemmel kisértem. Mindkettő hivatását szakértelemmel és buzgósággal töltötte 
be s igy mindkettőnek rendes minőségben való alkalmazását, illetőleg elő
léptetését ezennel ajánlatba hozom.

Rosta Ferencz tanárnak személyi pótlékát a magas tanügyi kormány 
153.147/913. sz. rendeletével a VIII. fizetési osztálynak megfelelően egészítette 
ki 1912. év január hó 1-től visszahatólag. Kérem a lakásbérét is a Vili. lak
bérosztálynak megfelelően 1912. év január hó 1-től visszahatólag felemelni.

Dala Jenő tanárnak 1913. évi szeptember hó 1-től az első ötödéves 
korpótlék jár.

c Mély tisztelettel:Sopron, 1913 jumus 12. J
Gecsányi Gusztáv

Tudomásul szolgál. eï- lyc' iga2gató'

1 7 1 . Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 39. a) pontjában a főiskolai 
nagybizottság Revuczky Vilmos okleveles helyettes tanárt, ki nevelő és oktató
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hivatását a lefolyt tanévben buzgón és eredményesen töltötte be, a soproni 
ág. liitv. evang. lyceumban (államilag segélyezett főgimnáziumban) az általa 
eddig is képviselt görög-latin tanszékre rendes tanárrá megválasztja, illetve 
előlépteti és a lyceumi rendes tanárok sorrendjébe Szabó Kálmán után be
iktatja. Javadalmazása évi 2400 K törzsfizetés, melyet az állam személyi pót
lékkal kiegészít, öt ízben 200—200 K ötödéves korpótlék és a soproni lakbér
osztálynak megfelelő 800 K lakáspénz. Rendes tanári fizetése 1913. évi szept. 
1-től folyósittatik.

Az egyházkerületi közgyűlés a választást tudomásul veszi s 
Revuczky Vilmost állásában bizalommal üdvözli.

lT S á - Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 39. b) pontjában a főiskolai 
nagybizottság Téby Mihály okleveles tornatanitót, ki hivatását a lefolyt tan
évben buzgósággal és szakértelemmel töltötte be, a soproni ág. hitv. evang. 
lyceumban (államilag segélyezett főgimnáziumban) rendes tornatanitóvá meg
választja, illetve előlépteti. Javadalmazása évi 1600 K törzsfizetés, melyet az 
állam személyi pótlékkal kiegészít, öt Ízben 200—200 K korpótlék és a soproni 
lakásbérosztálynak megfelelő 720 K lakáspénz. Kötelessége az I.—VIII. osz
tályban a tornatanitás a tanterv szerinti óraszámban, a játékdélutánok vezetése, 
általában az iskola körébe tartozó testi nevelés összes teendőinek elvégzése. 
Rendes tanári javadalmazása 1913 szeptember hó 1-től folyósittatik.

Az egyházkerületi közgyűlés Téby Mihály megválasztását tu
domásul vevén, őt állásában bizalommal fogadja s üdvözli.

1 7 3 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 39. c) pontjában a főiskolai 
nagybizottság Rosta Ferencz lyceumi ev. tanárnak az 1910. évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 95., illetve az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 101. pontjában foglalt határozatok alapján 1912. évi január 
hó 1-től számítva a Vili. fizetési osztálynak Sopronban megfelelő lakáspénzt 
— évi 1040 K-t — kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
lT '-A . Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 39. d) pontjában a főiskolai 

nagybizottság Dala Jenő soproni ev. lyceumi tanárnak 1913 szeptember hó 
1-től kezdve az első ötödéves korpótlékot évi 200 K összegben kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.

1 7 5 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 40. pontja szerint olvastatott 
Papp József igazgatónak a soproni evang. tanitóképző-intézet 1912/13. évi 
állapotáról szóló következő jelentése :

Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság !
Főtisztelendő s Méltóságos Elnökség !

A soproni evang. tanitóképző-intézet 1912/13. évi állapotáról van sze
rencsém jelentésemet következőkben előterjeszteni :

1. Felvettünk az I. osztályba 21, a II.-ba 23, a III.-ba 23, a IV.-be 12
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növendéket. Ezenkívül beiratkozott egy magántanuló. Az év elején tehát a 
növendékek száma 80 volt. Évközben eltávozott 6, meghalt 1 ; az év végén 
tehát a létszám 73 volt. Vallásra nézve 54 evang., 2 ref., 14 róm. kath. és 
3 izraelita.

A tanitóképesitő vizsgálatra jelentkezett 11 rendes- és 1 magántanuló, 
összesen 12-en.

2. A tanulók magaviseletéről, szorgalmáról és tanulásbeli előmeneteléről 
a következő kimutatás nyújt általános képet : a négy évfolyamban volt 25 
példás, 20 dicséretes, 16 jó és 10 szabályszerű magaviseletü ; 6 ernyedetlen, 
25 kitartó, 32 kellő s 8 változó szorgalmú ; 4 kitűnő, 21 jeles, 40 jó, 1 elég
séges s 5 elégtelen osztályzatú növendék.

3. Az ifjúság egészségi állapota elég kedvező volt, inkább csak rövid 
ideig tartó gyengélkedések fordultak elő. Egy növendékünk azonban tüdőbaja 
miatt hónapok óta gyógykezelés alatt van s e miatt vizsgálatlan maradt. Egy 
növendékünk pedig a húsvéti szünidő után a szülei házban meghalt.

4. Az elmúlt iskolai évben tanári karunk Kerber János személyében egy 
uj taggal gyarapodott, ki hivatalát kiváló szakképzettséggel s lelkiismeretes 
buzgósággal tölti be. A tanári kar rendes munkálkodását az iskolai év folya
mán Simkó Endre tanár komolyabb betegsége zavarta meg, ki deczember 
közepétől márczius végéig kénytelen volt a munkától visszavonulni. Ez idő 
alatt a tanári kar egyes tagjain kivül legfőképen Böröcz. András áll. polg. 
isk. tanár helyettesítette őt mint óraadó.

5. Minthogy Ihász Ferencz kartársunk részére a jövő iskolai évtől kezdve 
a második ötödéves korpótlék esedékessé lesz, tisztelettel kérem részére folyó 
évi szeptember 1-től kezdődőleg 200 K kiutalványozását.

6. A vallás- és közoktatásügyi nagymélt. miniszter ur 46.454. sz. ren
deleté szerint julius hó folyamán továbbképző tanfolyamot rendez a gyakorló
iskolai tanítók részére, Budapesten. E tanfolyamon Bognár Károly kartársunk 
is részt óhajt venni, hogy tapasztalatait tovább fejlesztendő gyakorló-iskolánk
nál értékesítse. A felekezeti tanítóképzők gyakorló-iskolai tanitói azonban csu
pán elszállásolást és útiköltséget kapnak, napidijat nem, kérem azért a mé
lyen tisztelt bizottságot, kegyeskedjék Bognár K. kartársunknak a három 
heti időre megfelelő átalányt kiutalványozni.

7. Minthogy Kerber János kartársunknak, ki egy év óta intézetünknél 
mint segédtanár közmegelégedésre működik, tulajdonképen már öt évi tanári 
szolgálata van, s ebből két év tanítóképzői : tanári karunk azon kérelemmel 
járul a mélyen tisztelt főiskolai nagybizottsághoz, hogy mondja ki saját hatás
körében nevezettnek véglegesítését és rendes tanárrá való előléptetését, eddigi 
törzsfizetésének meghagyása mellett, s mondja ki egyúttal, hogy fizetésének 
megfelelő kiegészítésére a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztériumba 
felterjesztést tesz.

Arra az esetre, ha a minisztérium e kérelmet nem teljesítené, — tekintettel 
arra, hogy a már régebben rendszeresített tanári állások törzsfizetése a fizetés-
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kiegészítésre vonatkozó miniszteri rendelet szerint le nem szállítható, a tanári 
kar, Kerber János helyzetének biztosítására, az egyházkerületre mint fenntar
tóra újabb terhet nem jelentő, következő javaslat elfogadását kéri : ha addig 
a tanítóképzőben valamely magasabb törzsfizetésü tanári állás megüresedik, 
mig Kerber János fizetése államsegéllyel rendes tanári fizetéssé kiegészítve 
nincs, Kerber János ezen magasabb törzsfizetésü állásra előlép.

8. Intézetünk továbbfejlesztése érdekében a lefolyt iskolai évben több 
irányban is tettünk lépéseket. Egyik a már nagyon is szűknek s alkalmatlan
nak bizonyult intézeti épületünk kiépítésére vonatkozik. Ez ügyben főtiszt, s 
mélt. püspök ur a minisztériumban azt a biztató Ígéretet kapta, hogy ha fel- 
küldjük az épület tervrajzát s költségvetését, annak alapján a szükséges ösz- 
szegre a kormány kölcsönvételt engedélyez s a kölcsön törlesztésére állandó 
segélyt utalványoz. A tervrajzot s költségvetést, az egyházkerületi pénzügyi 
bizottság hozzájárulásával, Schármár Károly építész úrral ez értelemben elké
szíttettük. E szerint az uj intézeti épületre 335.000 K van előirányozva, a régi 
épületnek internátussá való átalakítására pedig 80.000 K, összesen 415.000 K. 
Az építési tervrajzot és költségvetést a kérvénynyel együtt főtiszt, s méltóságos 
egyházkerületi elnökségünk márczius hó elején felküldte a minisztériumba, 
melyre a napokban érkezett válasz. A leirat építési segély czimén évi 10.000 
koronát helyez kilátásba az amortizácziós kölcsön törlesztésére. Ez az összeg 
azonban, véleményünk szerint nem elegendő arra, hogy az építést megindít
hassuk, amellett pedig olyan feltételek alatt kívánja a szerződés megkötését, 
melyet el nem fogadhatunk. Ez ügyben tehát újabb tárgyalásokra lesz szükség.

A másik ügy, amelylyel a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
többrendbeli rendelete (129.791/912., 163.436/912. és 50.169/913. sz.) értel
mében behatóan foglalkoznunk kellett, gyakorló-iskolánk tovább fejlesztésének 
kérdése. E rendeletek azt kívánják tőlünk, hogy a gyakorló-iskolánknál szer
vezzük a hiányzó V. és VI. osztályt, a gazdasági ismétlő-iskolát s az ifjúsági 
egyesületet. Az első rendeletre olyan értelmű felterjesztést tettünk, hogy gyakorló
iskolai növendékeink a IV. osztályból rendesen átmennek a középiskolákba s 
emiatt V. és VI. osztályt nem sikerül szerveznünk. A második rendelet aztán 
oda utasított bennünket, hogy lépjünk érintkezésbe a helybeli evang. elemi 
iskolák vezetőségével s telepítsük át onnan a szükséges növendékeket. Erre 
megkerestük a soproni ev. 'egyházközség presbitériumát, hogy tegye lehetővé 
a terv kivitelét V. s VI. osztályú, valamint ismétlő-iskolás növendékek átuta
lásával. Az egyháztanács hajlandónak mutatkozik erre. így tehát a jövő iskolai 
évben a gyakorló-iskola hat osztályúvá fejlesztése, az ismétlő-iskola és az 
ifjúsági egyesület szervezése elől ki nem térhetünk. Csakhogy ez sok nehéz
séggel fog járni.

A mi eddigi, két terembe osztott gyakorló-iskolánknak egyik helyisége 
sem akkora, hogy az hat osztályt befogadhasson; továbbra is két terembe 
osztott iskolának kell azt tehát meghagynunk, de nemcsak a hely szűke miatt, 
hanem főképen azért, hogy gyakorló-iskolánk jelenlegi közönségét el ne ve-



szitsük s iskolánk színvonala le ne sülyedjen. A minisztériumban azonban azt 
is követelik, hogy az állami tantervhez alkalmazkodva, ne a növendékeket 
osszuk be állandóan a tanításra, mint eddigi szervezetünk szerint azt 30 év 
óta tettük, hanem hogy a tulajdonképeni tanítást a gyakorló-iskola vezetője 
végezze, a IV. éves növendékek pedig csak heti hat órában legyenek beosztva 
próbatanitásokra. E próbatanitások vezetésébe a módszertan tanárán s a 
gyakorló-iskolai tanítón' kivül az egyes szaktanárokat is bele kell vonni, válta
kozva. Hogy mindezen követelményeknek megfelelhessünk, gyakorló-iskolánkat 
továbbra is két terembe osztottnak kell hagynunk, de két külön tanítóval, mint 
az eredetileg is kontemplálva volt, s mint azt most már az állami tanítókép
zőknél is kezdik alkalmazni.

Mindez természetesen költségvetésünkre is módositólag hat. Ha a fenn- 
tebb vázolt elkerülhetetlen továbbfejlesztést egy gyakorló-iskolai tanítóval 
keresztülvisszük, a következő óraszaporulatok állnak elő : a gyakorló-iskola 
vezetőjénél, ki 30 órára van kötelezve, 13 óra, a pedagógia tanáránál 5 óra, 
a többi szaktanároknál 6 óra, összesen 24 óra többlet. Ez az intézeti pénz
tárra nézve 2400 K több kiadást jelent. — Ha azonban a tanári karnak a 
főisk. kisbizottság által is már tárgyalt javaslata szerint gyakorló-iskolánknál 
még egy állást szervezünk, s ha annak díjazásához — az 1909. évi 46.447. 
szárnu min. rendelet értelmében — a kormány is hozzájárul, akkor az egy
házkerületnek csak 1000 K törzsfizetést és 720 K lakbért, összesen 1720 K-t 
kell biztosítania. Ez az összeg pedig fedezhető gyakorló-iskolánknak ránk 
parancsolt átszervezése fblytán előálló 13 óraszaporulat dijából, amit akkor 
is fedeznünk kell, ha csak egy gyakorló-iskolai tanitó marad, — s azon már 
eddig is díjazott 5 órából, mely órákat (nevezetesen torna- vagy slöjd-órákat) 
a két gyakorló-iskolai tanitó köteles lesz rendes óraszáma keretén belől el
látni, s mely 5 óra átutalás a pedagógia tanárának 5 óraszaporulatát is fe
dezi. Fedezetlen marad azonban még a szaktanároknak a gyakorlati kiképzés
ben való részvételéért járó 6 óra díjazása, vagyis 600 K. — Ha tehát a 
gyakorló-iskolánál az uj állást is szervezzük, akkor 1300 +  600 =  1900 K 
több kiadás terheli intézetünk pénztárát, mely összeg az uj állás rendszeresí
tése nélkül 500 K-val emelkedik, vagyis a gyakorló-iskola tovább fejlesztése, 
mint már fentebb is kimutattam, 2400 K-ba kerül.

Ezt a 2400, illetőleg 1900 K összeget költségvetésünkbe mindenképen 
be kell illesztenünk, ha csak 10.000 K-t meghaladó fizetéskiegészitési állam
segélyünket el nem akarjuk veszíteni.

A miniszteri rendeletek azt is folyton sürgetik, hogy a rajzból, slöjdből 
és testgyakorlatból állítsuk be az áll. tanterv által követelt óraszámot intéze
tünk munkarendjébe. Tanári karunknak a főisk. kisbizottsághoz beterjesztett 
javaslata szerint a jövő iskolai évben a rajz és slöjd tanítását hoznánk rendbe 
azáltal, hogy a rajzórák számát kettővel, a slöjdét négygyei emelnénk a köteles 
óraszámra és az igy előálló heti 20 óra ellátására külön tanári állást szervez
nénk. Ennek költsége részünkről 1000 K törzsfizetés és 720 K lakbér, össze-



sen 1720 K, mely a rajz, szépírás és slöjd eddigi 14 óradijából (= 1400  K) 
és a most beállítandó két rajz és négy slöjd dijából — ami 600 K lenne — 
nyer fedezetet és pedig olyan kedvező módon, hogy a pénztár újabb meg
terhelése csak 320 K lenne.

Kérem a mélyen tisztelt főiskolai nagybizottságot, szíveskedjék a két 
állás szervezésére vonatkozó javaslatainkat elfogadni, annál inkább is, mivel 
a minisztérium sürgető rendelkezései elől ki nem térhetünk. E javaslataink 
elfogadása és keresztülvitelével intézetünk az áll. tanterv követelményeinek 
úgyszólván egészen megfelel s többé nem fognak bennünket zaklatni.

Nem mulaszthatom azonban el újból rámutatni azon sajnálatos, mond
hatnám visszás körülményre, hogy mig a többi tárgyak tanításával, a tanügyi 
kormányzat sürgetéseire lassanként teljesen rendbe jövünk, épen vallásoktatá
sunk ügye marad még mindig végleges elintézés nélkül. A rendes vallástanári 
állás szervezését többszöri elutasítás után nem is merészkedem már kérel
mezni. Pedig bizony ha szükségesnek tartjuk, hogy egyházkerületünknek le
gyen evang. szellemben működő tanítóképzője, akkor keresnünk és találnunk 
kell forrásokat, melyekből merítve annak minden szükségletét, első sorban 
pedig a vallásos, egyházias szellemben való képzéssel járó szükségleteket 
kellőképen elláthassuk. Ha pedig erre nem vagyunk képesek, ne áltassuk ma
gunkat, hanem mondjunk le arról, hogy nekünk tanítóképzőnk legyen.

9. Végül szabad legyen még tisztelettel jelentenem, hogy intézeti könyv
tárunkat, mely jelenleg 6348 kötet könyvet tartalmaz, mintegy 22.470 K érték
ben, több évig tartó fáradságos munkával rendezte®, betüsoros jegyzékét el
készítettem s az iskolai hatóság hozzájárulásával az értesítő mellékleteképen 
kinyomattam. Kérem ennek szives tudomásul vételét.

Tudomásul szolgál.

Mély tisztelettel

Papp József
tanitóképző-intézeti igazgató.

3 7 6 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 40. a) pontjában a főiskolai 
nagybizottság Ihász Ferencz tanár részére 1913 szeptember hó 1-től kezdve 
a második ötödéves korpótlékot évi 200 K összegben kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
1 7 7 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 40. b) pontjában a főiskolai 

nagybizottság Kerber János segédtanárt, aki a tanítóképző-intézetben hivatalát 
kiváló szakképzettséggel s lelkiismeretes buzgósággal tölti be s immár öt évi 
tanári szolgálatra tekinthet vissza, jelenlegi törzsfizetésének és lakáspénzének 
meghagyása mellett véglegesíti, illetve rendes tanárrá lépteti elő, ha e törzs
fizetését a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a IX. fizetési osz
tálynak megfelelő rendes tanári fizetés összegéig, személyi pótlékkal kiegészíti, 
mely czélból felkéri a főiskolai nagybizottság püspök urat a vallás- és köz-
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oktatásügyi miniszter úrhoz megfelelő felterjesztés intézésére s a tanitóképző- 
intézeti igazgatót a felterjesztés elkészítésére.

Tudomásul szolgál.
1 7 8 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 40. c) pontjában a főiskolai 

nagybizottság az esetre, ha a minisztérium a fenti pontban foglalt kérelmet 
nem teljesítené, Kerber János tanár helyzetének biztosítása végett elhatározza, 
hogyha addig, mig Kerber János fizetése államsegélylyel rendes tanári fize
téssé kiegészítve nincs, a tanítóképző-intézetben valamely magasabb törzs- 
fizetésű tanári állás megüresedik, Kerber János ezen állásra előlép.

Tudomásul szolgál.
1 7 9 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 40. d) pontjában a főiskolai 

nagybizottság Papp József igazgatónak, az intézeti könyvtár sok fáradsággal 
járó rendezéséért hálás köszönetét nyilvánította.

Tudomásul szolgál.
i

1 8 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 41. pontja szerint olvastatott 
Budaker G. Károly igazgatónak az egyházkerületi kőszegi leánynevelő-intézet 
1912/13. évi állapotáról szóló következő jelentése:

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség !
Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság !

A kőszegi felsőbb leányiskola és a vele kapcsolatos internátus 1912/13. 
iskolaévi állapotáról van szerencsém a következőket mély ‘tisztelettel jelenteni :

A kormányzatban és felügyeletben beállott, változásokról megemlékezvén, 
mélt. Berzsenyi Jenő dr. egyházkerületi és nagys. Weöres István intézeti 
felügyelő urakat ezen a helyen is mély tisztelettel és őszinte ragaszkodással 
üdvözöljük és működésűkre Isten gazdag áldását kérjük.

A tanév kezdete és lefolyása. Szeptember 3—7. napjain voltak a beira
tások és ugyanakkor tartottuk meg a felvételi vizsgálatokat is. Az iskolai év 
ünnepies megnyitása a szokásos módon szeptember 9-én történt Gyurátz Fe- 
rencz püspök és Varga Gyula felügyelő ur, valamint a helyi iskolai bizottság 
tagjainak jelenlétében. A rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött s azóta 
fennakadás nélkül folyt az iskolai év végéig.

Tanári testület és internáiusi nevelő személyzet. Beyer Theophil lelkész 
kilencz évi hűséges vallástanári működés után az 1911/12. iskolai év végén 
kilépett tanári testületünk kötelékéből és helyét Balikó Lajos lelkész foglalta el.

A tanári testületben történt többi változás csak ideiglenes jellegű volt.
Arató István rendes tanár az elmúlt tanévet az egyházkerületi közgyű

léstől nyert engedéllyel a göttingeni egyetemen töltötte szaktanulmányokkal 
és az ottani nőnevelési intézmények tanulmányozásával. Állását, külön helyet
tes mellőzésével, a tanári testület többi tagjai látták el, ami nehézséget és 
megterhelést nem okozott, mivel az elmúlt tanévben intézetünkben a VI. osz
tály szünetelt.
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Tholdné Nagy Stefánia rendes tanítónőnek családi körülmények miatt 
kapott három havi szabadságát a helyi iskolai bizottság kénytelen volt neve
zett tanítónő betegsége miatt egy hónappal meghosszabbítani s igy a tanév 
kezdetétől deczember végéig nem teljesített szolgálatot. Helyettese ez alkalom
mal is Mally Irén diakonisszanővér, oki. polg. isk. tanítónő volt, aki tisztét a 
nála megszokott hűséggel és a gyermekek iránti jóságos szeretettel töltötte be.<

Az internátus vezetésében is történt változás, amennyiben a helyi iskolai 
bizottság a kerülettől nyert meghatalmazás folytán az internátus vezetőnői ál
lást ismét betöltötte, még pedig Bakos Julia rendes tanárnővel, aki odaadó 
buzgósággal végezte a rábízott teendőket.

Az összes rendes tanítónők járandóságaiban örvendetes anyagi változás 
állott be azzal, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 177.259/1913. — 
177.265/1913. számú rendeletéivel 1913 január 1-től kezdve Bakos Julia, Bakó 
Ilona, Grünberg Margit, Krafka Boriska, Miklós Berta és Tholdné Nagy 
Stefánia tanítónők fizetéskiegészitő államsegélyét 600—600 K, Freyler Emma 
tanítónőét pedig 540 K-val emelte oly czélból, hogy a fenntartó ezen összege
ket rendes fizetésükből levonhassa és nekik fizetési osztályuknak megfelelő 
lakáspénz czimén kiutalványozhassa. A Bakos Julia és Bakó Ilona ezidőszerint 
bentlakó tanítónők fizetéséből levont összegeket a helyi iskolai bizottság ren
delkezése folytán az intézeti pénztár egyelőre visszatartotta, a többi tanítónők 
azonban f. évi január hó 1-től élvezik a szabályszerű lakáspénzt.

Egyes tanerők személyi viszonyaira vonatkozólag még bátorkodom je
lenteni, hogy Tholdné Nagy Stefánia rendes tanítónő második ötödéves kor
pótléka 1913. évi szeptember hó 1-től és Krafka Boriska rendes tanítónő 
második korpótléka 1914. évi február hó 1-től esedékes (1908. évi egyházker. 
közgyűlés jegyzőkönyvének 88. pontja.) Tisztelettel kérem ezen 200—200 K 
összegek folyósítását.

Növendékek száma és elhelyezése. Beiratkozott 108 rendes-és 4 magán-, 
tehát összesen 112 tanuló, vagyis 16-al kevesebb, mint az előző iskolai év
ben. Jóllehet a II.—IV. osztályok eléggé népesek voltak (27—31), az V., de 
különösen az I. osztály csekély látogatottsága (17 tanuló) újabb sajnálatos 
tanúságot tesz arról, hogy a társadalom a jelenlegi szervezeti felsőbb leány
iskolát nem karolja fel. A VI. osztályt ezen tanévben tanulók hiányában egy
általában nem tudtuk megnyitni.

Az internátusba felvettünk 75 növendéket, kiknek elhelyezése szükséges 
helyiségek hiánya (tanulótermek, zeneszobák) és a meglevők szűk volta miatt 
most sem lehetett teljesen kifogástalan. Az internátus zsúfoltsága hátrányainak 
megszüntetése és a bentlakási viszonyok javítása érdekében ezúttal is hangoz
tatnom kell az intézet kibővítésének szükségességét.

Tanítás és nevelés. Ezen a téren csak az a változás történt, hogy vallás
tanból, az eddigi összevonás megszüntetése mellett, minden osztály kiilön- 
külön kapott két órát hetenként, miáltal a vallásórák heti száma 10-re emel
kedett. Ez az intézkedés lehetségessé teszi az előirt tananyagnak az eddiginél
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helyesebb és eredményesebb feldolgozását és mindenesetre a legkevesebb, 
amit, tekintve intézetünk jellegét és czélját, a vallásoktatás érdekében tennünk 
kellett, de a kérdés teljesen kielégítő megoldása csak külön vallástanár alkal
mazásától várható.

Különben is nagy gondot fordítottunk a valláserkölcsi nevelésre, meg
honosítottuk a vallástanár vezetése mellett a közös reggeli könyörgéseket, 
megtartottuk az eddig is szokásos ájtatosságokat és növendékeinket ünnep- 
és vasárnaponkint templomba vezettük, a konfirmált ifjúsággal pedig úrvacso
rához járultunk.

A vallásos és hazafias érzelmek ápolását szolgálták iskolai ünnepélyeink 
is, melyeket a tanév megnyitása és bezárása alkalmával, a reformáczió emlék
napján, Erzsébet napján, karácsony estéjén és márczius 14-én rendeztünk.

Ifjúságunk szorgalma és tanulmányi előmenetele kielégítő, erkölcsi maga
viseleté pedig teljesen megfelelő volt, miről az évvégi osztályzatok is határo
zott tanúbizonyságot tesznek.

Mint rendkívüli tárgyat zenét (zongora, hegedű, czimbalom) tanultak a 
növendékek, azonkívül a felsőbb osztályok tanulóit Petiik Vilma nevelőnő ez 
évben is fafaragásban oktatta, még pedig nagy odaadással és teljes elisme
résre méltó eredménynyel.

Az intézet egészségi viszonyai a lefolyt iskolai évben is nagyon kedve
zők voltak, amennyiben súlyosabb természetű betegség egyáltalában nem for
dult elő sem a tanári testület, sem az ifjúság körében. Ragályos betegségek 
közül is csak egy, egészen könnyű lefolyású kanyaróeset volt, melyet a beteg 
gyors és gondos elkülönítésével teljesen ártalmatlanná tudtunk tenni.

Látogatások. Gyurátz Ferencz püspök ur négyszer szerencséltette inté
zetünket látogatásával és pedig a tanév megnyitása alkalmából, továbbá novem
ber 17— 19., január 23—25. és május 7—8. napján. A novemberi látogatás
ban részt vett Berzsenyi Jenő dr. egyházkerületi felügyelő ur is, akit ezen uj 
minőségében akkor fogadtunk és üdvözöltünk körünkben először. Ugyan
akkor, valamint a tanév megnyitásán jelen volt Varga Gyula intézeti felügyelő 
ur, Weöres István világi felügyelő ur pedig a püspök ur májusi látogatása 
alkalmával jelent meg intézetünkben.

Marusák Pál felsőbb leányisk. miniszteri biztos ur az állami felügyelet 
teljesítése czéljából junius 2—3. napjain látogatta meg intézetünket Varga 
Gyula és Weöres István intézeti felügyelő urak jelenlétében. Látogatása be
fejeztével a tanári testülettel tartott értekezleten a tapasztaltak fölött, kisebb ki
fogásokat leszámítva, megelégedését és elismerését fejezte ki, miről az érte- 
kezleti jegyzőkönyv is tanúskodik, melynek egyik példányát felterjesztettem 
püspök úrhoz.

Adományok, ajándékok, segélyügy. Intézetünket a lefolyt iskolai évben 
is felkeresték nemeslelkü jóltevők és részint pénzbeli adományokkal, részint 
természetbeni ajándékokkal tanúságot tettek áldozatkészségükről.
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1912. évi május 16-tól 1913. évi május 15-ig befolytak a következő 
összegek :

Tandíjmentességet élveztek az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés hatá
rozata értelmében mindazon bentlakó növendékek, akik már előzőleg is az 
intézet tanulói voltak, azonkívül még hét ág. hitv. ev. tanuló.

Az internátusbán két lelkészleány özv. Véssey Sándorné úrnő nagylelkű 
adományából, két lelkészárva pedig a Haubner-féle alapítvány kamataiból ré
szesült teljesen ingyenes ellátásban, azonkívül még hét növendék élvezett ki- 
sebb-nagyobb tartásdijkedvezményt 850 K összegben.

Ifjúságunk is tanujelét adta a nemes czélok iránti érdeklődésének azzal, 
hogy emberbaráti intézmények javára rendezett iskolai gyűjtéseink alkalmával 
áldozatkészséggel adakozott, nevezetesen a Gyámintézet, az Országos Gyermek
szanatórium és a József Kir. Herczeg-Szanatórium javára.

Az intézet részére beérkezett természetbeni ajándékokról, az ösztön- és 
jutalomdijak odaítéléséről, valamint a segélyügy összes ágairól részletesen 
beszámol iskolai Értesítőnk.

Az évzáró vizsgálatokat junius 13— 17. napjain, az évzáró ünnepélyt

Értesítőnkre bátorkodom utalni, végül kérem a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagy
bizottságot, hogy ezen jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

J 8 1 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 41. a) pontjában a főiskolai 
nagybizottság Tholdné Nagy Stefánia rendes tanítónőnek 1913. évi szeptem
ber hó 1-től kezdve a második, Krafka Boriska rendes tanítónőnek 1914. évi 
február hó 1-től kezdve szintén a második ötödéves korpótlékot 200—200 K

1 8 í5 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 41. b) pontjában a főiskolai 
nagybizottság Petrik Vilma nevelőnőnek a slöjdmunka és vésőfaragás sikeres 
tanításáért a főiskolai nagybizottság elismerését nyilvánítja, utalással arra, hogy 
részére e czimen a most lefolyt 1912/13. tanévre 200 K tiszteietdijat már a múlt

a) Közvetlenül az intézeti pénztárnál . . 147677 K
b) Az egyházkerületi pénztárnál . . 11.895-31 „

Összesen: 13.372-08 K

« pedig junius 18-án tartottuk meg és a tanuló-ifjuságot ugyanakkor bocsá
tottuk el.

Amidőn a részletes adatokra vonatkozólag a napokban megjelent iskolai

Kőszeg, 1913 junius 12-én.

Tudomásul szolgál.

Mély tisztelettel
Budaker G. Károly 

igazgató.

évi összegben kiutalványozta.
Tudomásul szolgál.

évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 126. pontja megszavazott. 
Tudomásul szolgál.
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1 8 3 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 42. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette Németh Sámuel igazgatónak a felsőlövői ág. 
hitv. ev. főgimnázium 1912/13. évi állapotáról szóló jelentését. A jelentés szerint 
a tanulók létszáma csökkent (összesen 164-en voltak), különösen a felsőbb 
osztályok néptelenek. Az intézet deficzittel küzd, helyzete válságos s ilyen marad 
mindaddig, mig a teljes fenntartási évi államsegély birtokába nem jut.

Tudomásul szolgál.
1 8 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 43. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság Gyalog István igazgatónak a bonyhádi ág. hit. ev. főgimnázium 
buzgó és sikeres munkásságáról tanúskodó 1912/13.-ik évi jelentését meg
nyugvással veszi tudomásul; az intézet halottjainak, néhai Molnár Kálmán 
rendes tanárnak, Szeniczey Géza esperességi felügyelőnek és Szentivány Miklós 
kisbizottsági elnöknek, az egyház és iskola sok éven át fáradhatatlan lelkes 
munkásainak emlékét jegyzőkönyvében megörökiti.

Tudomásul szolgál.
1 8 5 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 44. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette Stettner Aurél igazgató jelentését a felsőlövői 
ág. hitv. evang. tanitóképző-intézet 1912/13. évi állapotáról. A jelentés mig 
egyfelől az önállóvá lett intézetnek újabb örvendetes fejlődéséről tanúskodik, 
addig másfelől reámutat az intézet súlyos anyagi helyzetére, háztartása rende
zetlenségére s felszereléseinek hiányos voltára, s ez alapon kéri az egyház- 
kerülettől az intézet anyagi támogatását is.

Tudomásul szolgál.
1 8 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 45. pontja szerint az igazgatói 

jelentések kapcsán püspök ur bemutatta az egyházkerület fenhatósága, illetve 
felügyelete alá tartozó középiskoláknak a megbízott tankerületi főigazgatók, 
nevezetesen Városi Tivadar győri, Kárpáti Kelemen székesfehérvári tankerületi 
főigazgató, Marusák Pál felsőbb leányiskolái miniszteri biztos és dr. Tuszkay 
Ödön, a tornatanitás és higiénia felügyeletére a felsőlövői főgimnáziumhoz 
kiküldött miniszteri megbízott által történt megvizsgálásáról felvett s az illető 
intézetek igazgatói által hozzá beküldött jegyzőkönyvek egy-egy példányát. 
E jegyzőkönyvek az állami főfelügyeleti jog gyakorlásából kifolyólag a köz- 
oktatásügyi kormány előtt vannak hivatva az intézetek állapotáról és évi mű
ködéséről beszámolni s az igazgatói jelentésekkel megegyezően általában meg
nyugtató képet tárnak elénk ez évben is a meglátogatott intézetekről, s úgy 
a tanulmányi eredményt, mint a fegyelmi állapotot megfelelőnek, kielégitőnek 
mondják. Megelégedéssel nyilatkoznak az intézetek egészségi viszonyairól s 
magukról az intézeti épületekről is ; kivéve a soproni liyceumot, melyre vonat
kozólag a jegyzőkönyv kijelenti, „hogy az intézet jól felfogott érdeke, a modern 
pedagógiai és hygiéniai tekintetek sürgetőleg követelik az uj épületnek mielőbbi 
felépítését“ .

Tudomásul szolgál.

6
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Ï8T- Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 46. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette, hogy a múlt évi egyházkerületi közgyűlés
181. jegyzőkönyvi pontjában egy évre szabadságolt Arató István rendes tanár
nak helyettesitését a kőszegi leánynevelő intézetben a VI. osztály «hiányában 
az intézetnek rendes tanerői vállalták el oly módon, hogy a helyettesítés 
diját a vállalt munkára való tekintet nélkül, maguk közt egyenlő részben 
elosztották.

Tudomásul szolgál,
1 8 8 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 47. pontja szerint vonatkozás

sal a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 190. pontjára, Tholdné 
Nagy Stefánia tanítónő helyettesitését három hónapra Mally Irén oki. polgár- 
iskolái tanítónő vállalta el.

Tudomásul szolgál.
1 8 9 - Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 48. pontja szerint a kőszegi 

leánynevelő intézetben a vallásoktatást e tanévben Balikó Lajos lelkész telje
sítette és pedig főleg diadaktikai és pedagógiai okokból az összes osztályok 
külön-külön nyertek vallásoktatást.

Tudomásul szolgál.
1 9 0 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 49. pontjában a főiskolai nagy

bizottság Tholdné Nagy Stefánia kőszegi felsőbb leányiskolái r. tanítónőnek 
az általa helyettesének díjazására az intézet pénztárába befizetett 100 K-t, 
tekintve, hogy a helyettesítésre nevezett tanítónőnek betegsége miatt volt szük
sége és a tantárgyaknak uj beosztása s ismét más tanerőkkel való ellátása 
didaktikai szempontból sem lett volna helyeselhető, az intézet pénztárából 
visszautalta.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
1 9 1 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 50. pontja szerint a múlt évi 

egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 193. pontja alapján a kőszegi helyi 
bizottság tárgyalta a felsőbb leányiskolái igazgatónak külföldi tanulmányutjára 
vonatkozó előterjesztését. Eszerint „tanulmányozás szempontjából első sorban 
Németország jöhet tekintetbe, mivel ott 1908 óta a nőnevelő intézeteket 
gyökeresen átalakították s mivel az ottani viszonyok a mi körülményeinknek 
legjobban megfelelnek. Mivel a német nőnevelő intézet négy különféle tipust 
tüntet fel, tudniillik van a) felsőbb leányiskola, b) gyakorlati irányú, ugy- 
nevezet Frauenschule, c) tanitónőképző, d) középiskola, amely megint három
féle: 1. gimnázium, 2. reáliskola és 3. reálgimnázium, azért a tanulmányút, 
jóllehet csak az igazán mintaszerű intézeteket kellene meglátogatni, mégis 
legalább 2—3 hetet venne igénybe s hozzávetőleges számítással 700—800 
koronába kerülne. Előzőleg a porosz és szász kormánytól a m. kir. kormány 
révén az intézetek meglátogatásához az engedélyt kellene kieszközölni s a 
részletes tervezet megállapítása végett valamely külföldi szakemberrel kellene 
összeköttetésbe lépni. Mindenesetre meg kellene látogatni Berlin, Lipcse és 
Drezda megfelelő intézeteit“ .
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A helyi bizottság egy ily külföldi tanulmányút szükséges és czélszerü 
voltát elismerve, annak mielőbbi megvalósítását kívánatosnak tartja, úgy azon
ban, hogy az legalább is egy hónapra terjedjen. Felkéri azért a főiskolai nagy
bizottságot, hogy a tervbe vett tanulmányutat elvben engedélyezze és az egy 
hónapi költség — mintegy 800 korona — fedezetéről a pénzügyi bizottság 
révén gondoskodjék.

A főiskolai nagybizottság, bár elismeri egy ily külföldi tanulmányútnak 
hasznos és gyümölcsöző voltát, az intézet jelenlegi viszonyai között az igaz
gatónak tervezett kiküldetését még sem engedélyezheti, nemcsak azért, mert 
a leánynevelő intézet újra napirenden levő átalakításának kérdését semmiféle 
németországi intézet viszonyaira való utalás meg nem oldhatja, hanem főképen 
azért, mert a helyi bizottság által ugyanazon jegyzőkönyvben előterjesztett 
1913. évi költségelőirányzat ismét 25.320 korona 76 fillér előrelátható hiányt 
tüntet fel.

Tudomásul szolgál.
1 9 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 52. pontja szerint utalással az 

1913. évi márczius hó 8-án tartott helyi bizottsági ülés 6. jkvi pontjára, a 
kőszegi leányiskolái helyi bizottság örömmel vette tudomásul a kőszegi felsőbb 
leányiskolái igazgató azon jelentését, mely szerint a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 177.259—65/1912. számú rendeletével Bakó Ilona, Bakos Julia, 
Grünberg Margit, Krafka Borbála, Miklós Berta és Tholdné Nagy Stefánia 
tanítónők fizetéskiegészitési államsegélyét 1913 január 1-től egyénenként 1000 
koronáról 1600 koronára, Freyler Emma tanítónő államsegélyét pedig 400 
koronáról 940 koronára emelte fel oly czélból, hogy az egyházkerület neve
zett tanítónőknek eddigi 1600 korona (1000 korona fizetés és 600 korona 
lakás és eltartás-egyenérték) fizetését egyenként 600, illetve (Freyler Emmánál) 
540 koronával leszállíthassa s ezt az összeget nevezetteknek mint szabályszerű 
lakáspénzt szolgáltathassa ki, kikötvén, hogy a lakáspénz mindenkor a fizetés
hez arányosan legyen megállapítva. (70.741/1912. sz. rend.)

A főiskolai nagybizottság örömmel értesül, hogy a magas tanügyi kor
mányhoz a kőszegi felsőbb leányiskolái tanítónők lakáspénzének rendezhetése 
iránt intézett felterjesztés kedvező elintézést nyert. Ennélfogva a felterjesztés 
alapjául szolgáló 1912 február 6-iki egyházkerületi pénzügyi bizottsági hatá
rozatok és a fent idézett miniszteri rendeletek alapján megállapítja, hogy 1913 
január hó 1 -tői fogva Bakó Ilona, Bakos Julia, Grünberg Margit, Krafka 
Borbála, Miklós Berta és Tholdné Nagy Stefánia tanítónők a dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerület kőszegi felsőbb leányiskolái pénztárától évi 1000 korona, 
azaz egyezer korona törzsfizetést és negyedévenként kiszolgáltatandó évi 
600 korona lakáspénzt élveznek. Freyler Emma tanítónő törzsfizetése pedig 
az egyházkerülettől ugyancsak 1913 január hó 1-től fogva 1060 korona, azaz 
egyezerhatvan korona, lakáspénze 540 korona. A lakáspénz a bennlakó tanitó- 
nőknél (ez időszerint csak Bakó Ilonánál és Bakos Júliánál) a bennlakás 
egyenértékéül szolgál s nekik, mig bennlakók, ki nem szolgáltaiig A lakás

éi



pénz mindig a Kőszeg városára érvényes lakbérosztály (ez idő szerint az V-ik) 
szerint annak a fizetési osztálynak megfelelőleg állapittatik meg, melybe a 
tanítónők a fizetéskiegészitési államsegély révén besoroztattak. A korpótlékok 
változatlanul maradnak. A tartásdij megtérítése a tanítónők részéről 1913 
január 1-től megszűnik.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
1 9 3 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 53. pontjában a főiskolai nagy

bizottság Bakó Ilona tanítónőnek 1913 augusztus 1-től fogva az intézeten 
kívül lakást megengedi, s részéről ugyanazon időtől számítva a megfelelő 
lakáspénzt — évi 600 koronát — kiutalványozza, de hangsúlyozza, hogy 
azért nevezett tanítónő a köteles felügyeletet az intézetben teljesíteni tartozik 
s kilépésével kapcsolatban a fenntartó hatósággal szemben semmiféle jog
igényt nem támaszthat. A kilépés által felszabaduló helyiségnek zongoraszobául 
való felhasználásához a főiskolai nagybizottság hozzájárulását megadja;

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
1 9 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 54. pontja szerint Tholdné 

Nagy Stefánia rendes tanítónő megváltozott családi viszonyaira való tekintettel 
folyó évi szeptember hótól kezdődő három havi szabadságot kér, úgy, hogy 
a helyettesítésével felmerülő költség fizetéséből egyenlittessék ki. A főiskolai 
nagybizottság Tholdné Nagy Stefánia tanítónőnek a felhozottakra való tekin
tettel a kért három havi szabadságot az intézeti pénztár terhére megadja s 
megbízza a helyi bizottságot, hogy a szükséges helyettesítésről az igazgatóval 
és tanári karral egyetértőleg gondoskodjék.

Tudomásul szolgál.
19£5- Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 56. pontjában a helyi bizott

ság utalással arra, hogy a felsőbb leányiskolái igazgató lakásviszonyai jófor
mán tarthatatlanok s az elmúlt télen a lakás kedvezőtlen volta családjában 
folytonos betegeskedést okozott; utalással továbbá arra, hogy a lakás erede
tileg sem készült egy család részére, amiért is szembeszökő hiányai vannak, 
pl. nincsenek mellékhelyiségei, nincsen pincéje, mosókonyhája, éléskamrája ; 
utalással végül arra, hogy ha az igazgató az intézeten kívül lakna, az intézet 
helyiségeinek sokszor kifogásolt csekély száma számottevően szaporodna ; 
mindezek alapján a helyi bizottság felkéri a főiskolai nagybizottságot, hogy 
az igazgatónak az intézeten kivül való lakhatását fizetési osztályának meg
felelő lakáspénz kiutalása által lehetővé tegye.

A főiskolai nagybizottság aggodalommal látná, hogy mikor az intézetből 
az internátus vezetőjén kivül az utolsó bennlakó tanítónő is kiköltözik, egyúttal 
még az intézet igazgatója is kiköltözködjék és igy, bár a felhozott okokkal a 
kérést teljes mértékben megokolva látja, mégis felhívja a helyi bizottságot, 
keressen utat és módot az igazgatói lakás említett hiányainak oly módon 
való megszüntetésére, hogy az igazgató továbbra is az intézetben bennmarad
hasson.

Helyeslő tudomásul szolgál.
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1 0 6 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 57. pontjában a kőszegi leány

iskolái helyi bizottság jegyzőkönyveivel kapcsolatban vonatkozással a múlt 
1912. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 63.- pontjában foglalt fel
hívásra :

Az egyházkerületi közgyűlés úgy a vallás-erkölcsi nőnevelés, 
mint a nőknek kenyérkereseti pályára való kiképeztetése szem
pontjából kívánatosnak tartja egy egyetemes jellegű tanitónőképző 
intézet létesítését, egyúttal kijelenti, hogy abban az esetben, ha az 
egyház-egyetem ezt az intézetet a dunántúli egyházkerületben állítja 
fel, — az intézet fenntartásához szükséges arányos évi hozzájáru
láson kivül — annak számára saját nőnevelő intézetével kapcso
latban alkalmas telket ajánl fel.

3 0 7 '.  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 59. pontja szerint a múlt évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 149. pontja alapján, miután az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság egy a lyceumi tanári kar által az új lyceumi 
épület és internátus helyéül kiszemelt telekre az elővételi jogot biztosította, 
püspök ur a lyceumi tanártestület által nyújtott részletes adatok és tervvázla
tok alapján Schármár Károly soproni építész által készített épülettervvázlatok
kal és költségvetéssel felszerelt kérvényt nyújtott be a vallás- és közoktatás m. 
kir. minisztériumhoz a 209/912. számú leirattal megígért államsegélynek az 
uj állami költségvetésbe való felvétele, illetve folyósítása iránt.

Erre vonatkozólag olvastatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
urnák 38.147/913. sz. leirata, mely szerint „a soproni ág. h. ev. főgimnázium, 
internátus és betegpavillon terveit azzal küldi vissza, hogy miután az épít
kezési költségekre hivatali elődje által kilátásba helyezett 500.000 korona 
beruházási államsegélyt a törvényhozás még nem szavazta meg s az ország 
jelenlegi pénzügyi helyzete mellett nem tudja, vájjon a szükséges költség- 
vetési fedezet mikor lesz biztosítható, s igy a kért összeg engedélyezése eset
leg csak évek múlva következik be, a tervezett építkezés elbírálása a szükséges 
fedezet biztosítása előtt nem időszerű“ . Általában azonban már most is ki
fogásolja a tornacsarnok tervezett elhelyezését s megjegyzi, hogy „az egész 
építkezés felesleges luxussal terveztetik, miért is felhívja a fenntartót, hogy a 
tervezetet vegye ebből a szempontból revízió alá“.

A főiskolai nagybizottság a miniszteri leiratot sajnálattal vette tudomá
sul ; a lyceumi tanártestületet felhívta, hogy a tervezetet a miniszteri leiratban 
említett szempontból vegye revízió alá, hogy az alkalmasnak látszó időben 
ez alapon a kérés késedelem nélkül megújítható legyen.

Helyeslő tudomásul szolgál.
1 9 8 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 61. pontja szerint utalással a 

nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter urnák 209/912. számú 
leiratára, melyben egy a soproni evang. lyceummal kapcsolatos internátus eme
lésére s magának a lyceumnak újjáépítésére 600.000 korona építési államsegélyt 
helyezett kilátásba, a lyceum tanártestülete 1913 február hó 19-én tartott ülésé



ben javaslatot készített a felállítandó internátusra vonatkozólag főképen abból 
a czélból, hogy a minisztériumhoz benyújtandó vázlatos épülettervek elkészít
hetők legyenek. E javaslatában a tanári kar az internátus szükségességét 
azzal okolja meg, hogy uj iskolai épület emelésére is csak e czimen kaphatunk 
segélyt, továbbá, hogy a tanulóknak mostani szállásviszonyai sem tanulmányi, 
nevelési, sem egészségi szempontból nem mindenütt kielégítők. — Az alapí
tandó internátus rendszeréül a tanári kar a családias jellegű kisebb csoport
rendszert ajánlja, mely szerint 5—5 tanuló alkotna egy-egy kis családot egy 
felsőbb osztályos kifogástalan tanuló közvetlen vezetése alatt, s minden ily 
családnak lenne egy nappali dolgozó- és egy hálószobája egymás mellett. Az 
intézetet, vagyis „a soproni evang. lyceumi tanulók otthoná“-t a javaslat 120 
tanulóra tervezi s ennek megfelelőleg osztja be. — Fenntartására vonatkozó
lag a tanári kar első sorban a tanulók befizetéseit veszi számításba és pedig 
úgy, hogy a tervezett maximális dijat, évi 700 koronát csak a fele fizetné ; a 
többi kedvezményes lenne ; igy azonban az évi egész fenntartási költség épen 
nem volna biztosítva úgy, hogy az intézet létesitendő alapítványokból, ado
mányokból és gyűjtésből igen tekintélyes összegre szorulna évenként. Az 
alumneum és az Otthon viszonyát a javaslat úgy tervezi, hogy egyelőre az 
alumnisták a mostani feltételek mellett az Otthonban kapnának mint bejárók 
élelmezést s a kedvezményesekért az egyházkerület, illetve a meglevő alapít
ványok fizetnék be a megfelelő dijat.

A javaslatot püspök ur Stettner Gyula, Kund Sámuel és Horváth Sámuel 
esperes uraknak küldötte meg s kérte ki arra vonatkozó véleményüket. Közü
lük Kund Sámuel és Horváth Sámuel esperes urak részletesebben foglalkoz
nak a javaslattal s főleg azt kifogásolják benne, hogy nem gondoskodik eléggé 
a felállítandó internátus fenntartásáról, illetve nem tud reámutatni oly biztos 
forrásokra, melyekből az évi kiadások teljesen fedezhetők lennének. Emiatt 
egyikük sem tud az internátus felállításához hozzájárulni.

A főiskolai nagybizottság bár örömmel látná az internátusnak a javaslat
ban tervezett alakban való megvalósítását, mégis tekintettel arra, hogy a javas
latban nemcsak annak fenntarthatását nem látja biztosítva, hanem a 38.147/913. 
sz. miniszteri leirattal a felépítésére kért államsegély engedélyezése is esetleg 
évekre elhalasztatott, a javaslat részleges tárgyalását mellőzi, azt egyelőre a 
napirendről leveszi ; de mivel az idézett miniszteri leiratban foglalt azon meg
jegyzés, hogy az egész építkezés felesleges luxussal terveztetik, talán első 
sorban az internátus tervére vonatkozik, felhívja a lyceumi tanártestületet e 
tervezetnek is az említett szempontból való revideálására.

Tudomásul szolgál.
1 0 9 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 62. pontja szerint püspök ur 

bemutatja „a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház 
joghatósága alá tartozó középiskolák tanárainak szolgálati viszonyairól“ szóló 
szabályrendelet-javaslatot, s a soproni evang. lyceumi tanártestületnek 1913. 
évi junius hó 10-én s a bonyhádi ág. h. ev. főgimnáziumi tanári karnak
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1913. évi junius hó 11-én tartott értekezletében e szabályrendelet-javaslatra 
tett észrevételeit.

A főiskolai nagybizottság a szabályrendelet-javaslathoz s úgy a soproni 
ev. lyceumi, mint a bonyhádi főgimnáziumi tanári kar által javasolt módosí
tásokhoz hozzájárul s ezeknek figyelembevételével ajánlja annak elfogadását 
az egyházkerületi közgyűlés utján az egyetemes közgyűlésnek.

Tudomásul szolgál.
SOO. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 63. pontja szerint Gergál 

Sándor tótszentmártoni (Zalamegye) lakos, hivatkozással községi bizonyit- 
ványnyal igazolt vagyontalanságára s arra, hogy mint szegény falusi iparos 
(czipész) csekély keresetével megélhetését is csak nehezen biztosíthatja, a 
folyó tanévben Szepetneken a IV. elemi osztályt végzett Juliska nevű leánya 
számára a jövő tanévre a kőszegi felsőbb leányiskolában egy ingyenes helyért 
folyamodik abból az okból is, mivel mostani tartózkodási helyén, hol a la
kosság horvátajku róm. kath., leánya is csak róm. kath. iskolába járhatna, 
de vallásos oktatásban nem részesülhetne. Mivel az intézet pénzügyi helyzete 
miatt a főiskolai nagybizottság a meglevő kedvezmények határát át nem lép
heti, a határon belül pedig a kedvezmények odaítélésének joga a helyi bizott
ságot illeti, a kérvényt a kőszegi leányiskola helyi bizottsághoz tette át további 
eljárás végett.

Tudomásul szolgál.
ÖOI. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 64. pontja szerint Neumann 

Jakab, jelenleg kismartoni lakos, hivatkozással arra, hogy a lefolyt 1912/13. 
tanévben november 15-én szülői kívánságára a soproni evang. lyceumból 
(Vili. osztályból) kilépett, egy negyedévi tandija visszatéritéséért folyamodik.

A főiskolai nagybizottság a szabályzathoz ragaszkodva, Neumann Jakabot 
kérésével elutasította.

Tudomásul szolgál.
3 0 3 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 65. pontja szerint Hollós János 

nagybizottsági jegyző hivatkozva arra, hogy a főiskolai nagybizottság bizalma 
a lyceumi igazgatói állásra emelte, jegyzői tisztéről lemondott.

A főiskolai nagybizottság Hollós Jánosnak a jegyzői tisztről való le
mondását elfogadja, neki eddigi buzgó fáradozásaiért köszönetét nyilvánítja 
s helyébe a főiskolai nagybizottság jegyzőjévé Payr Sándor theol. akad. tanárt 
választotta meg.

Tudomásul szolgál.
3 0 3 -  Az 1913. évi aug. hó 26-án és folytatólag 27-én tartott ülés 

jegyzőkönyvének 2. pontja szerint püspök ur jelenti, hogy Scholtz püspök 
urnák hozzá intézett távirata szerint a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter ur Stromp Gyula lyceumi tanárt 1913. évi szeptember hó 1-től saját 
kérésére nyugdíjazta. A főiskolai nagybizottság e jelentést Stromp Gyula 
tanár 30 éves buzgó szolgálata iránti teljes elismeréssel tudomásul vette.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is teljes elisme-



réssel emlékszik meg Stromp Gyula Iyceumi tanár 30 éven át 
tanúsított buzgó szolgálatairól s a jelentést tudomásul veszi.

0 0 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 3. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság a soproni ág. hitv. ev. lyceumnál (államilag segélyezett fő
gimnáziumnál) betöltendő mennyiségtan-természettani tanszékre a pályázati 
hirdetés értelmében a pályázók közül titkos szavazás utján nagy szótöbbséggel 
Kerber János ez idő szerinti soproni tanitóképző-intézeti tanárt ajánlja a nagy- 
mélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák a fennálló államsegély i 
szerződés értelmében rendes tanárrá való kinevezésre 2400 K törzsfizetéssel, 
— melyhez az államtól nyerendő fizetéskiegészitési személyi pótlék járul — 
továbbá a soproni lakbérosztálynak megfelelő 800 K lakáspénzzel és öt Ízben 
folyósítandó 200 K ötödéves korpótlékkal. Egyúttal elrendeli a főisk. nagy
bizottság, hogy Kerber János okmányaival együtt a többi pályázók okmányai 
is felterjesztessenek.

Tudomásul szolgál.
Í 2 0 5 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság a soproni ág. hitv. ev. lyceumnál (államilag segélyezett fő
gimnáziumnál) megüresedett német-latin tanszékre a pályázati hirdetés értel
mében Krémusz Róbert kisvárdai áll. főgimn. helyettes tanárt rendes tanárrá 
egyhangúlag megválasztotta és őt állásának 1913. évi szeptember hó 1-én 
leendő elfoglalására felhívja, mely időtől személyi pótlékkal kiegészítendő évi 
2400 K törzsfizetése és 800 K lakbére folyósittatik.

Az ehker. közgyűlés Krémusz Róbertnek rendes tanárrá válasz
tatását tudomásul veszi és őt ezen állásában bizalommal üdvözli.

3 0 6 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 5. pontja szerint püspök ur 
előterjeszti, hogy Kerber János tanitóképző-intézeti segédtanárnak a lyceumhoz 
való kineveztetésével meg fog üresedni a tanítóképzőnél egy mennyiségtan- 
természettani segédtanári tanszék. Tekintettel arra, hogy uj pályázat kiírása 
nem mutatkozik czéiszerünek ; tekintettel arra, hogy a Iyceumi tanszékre pá
lyázók egyike Sass László kijelentette, hogy a tanítóképző-intézet segédtanári 
állását is elfogadja, a főiskolai nagybizottság elhatározta, hogy ez állást fel
tételesen már most betölti s arra az esetre, ha Kerber Jánost a tanügyi kor
mány a soproni lyceumhoz kinevezi, ennek helyébe Sass Lászlót, aki állását 
úgyis csak okt. 1-én foglalhatja el, a soproni ev. tanítóképző-intézethez he
lyettes tanárul évi 1600 K fizetéssel egyhangúlag megválasztja s fizetését állá
sának elfoglalásától kezdve folyósítja.

Tudomásul szolgál.
Í 5 0 7 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tárgyalván a kőszegi leánynevelő-intézet fejlesztésének kérdését, 
elfogadott határozati javaslata értelmében:

az egyházkerületi közgyűlés czélul tűzi ki egy tanítóképző- 
intézet felállítását, de ennek megvalósításához csak akkor fog majd 
hozzá, ha anyagi ereje azt megengedi.
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3 0 8 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyve 7. pontjában a hitoktatóknak 
fáradozásaikért elismerését nyilvánítva vette tudomásul Hollós János nagy
bizottsági jegyzőnek a másfelekezetü, illetve állami középfokú iskolákban 
végzett hitoktatásról a beküldött hitoktatói, illetve vizsgálati jelentések alapján 
összefoglalt előterjesztését. E szerint összesen 28 középfokú iskolában telje
sítettek a lefolyt tanévben egyházunk részéről hitoktatást, illetve küldtek be 
az év végén megtartott vizsgálatról jelentést. A 28 tanintézet között van 14 
főgimnázium, illetőleg gimnázium és pedig 3 állami, u. m. : a zalaegerszegi, 
szentgotthárdi és szekszárdi, 7 róm. kath. : a győri, pápai, veszprémi, szom
bathelyi, kőszegi, keszthelyi és a nagykanizsai, 3 ref. : a pápai, csurgói és 
gyönki és 1 magánintézet: a soproni Lahne-féle főgimnázium; van továbbá 
4 állami főreáliskola, illetve reáliskola; a győri, soproni, szombathelyi és a 
sümegi ; 5 felső kereskedelmi iskola, és pedig 3 állami : a soproni, zala
egerszegi és veszprémi és 2 községi : a győri és szombathelyi ; 3 felsőbb 
leányiskola és pedig állami : a győri, soproni és a soproni cs. és kir. katona- 
tiszti leánynevelő-intézet ; továbbá 1 m. kir. honvéd-főreáliskola : a soproni, 
1 cs. és kir. katonai főreáliskola: a kismartoni.

A tanító- és tanitónőképző-intézetekről szóló jelentések valószínűleg a 
népiskolaiakhoz kerültek s igy ez évben itt nem voltak felvehetők. De ezeken 
kivül is több jelentés hiányzik.

A felsorolt 28 intézetben 18 lelkész és 1 tanító végezte a hitoktatást és 
pedig 15 helybeli és 3 más községbeli. Összesen 576 tanuló részesült vallás- 
oktatásban és pedig 76 csoportban 110 heti órában. Vizsgálatot összesen 
553-an tettek. A katonai iskolákban hadügyminiszteri rendelet értelmében nem 
tartanak vizsgálatot. A tanulók között vallásra nézve volt 513 evang., 43 ref., 
6 unitárius és 3 görögkeleti. Konfirmáltatott 72. A tanítás többnyire összevont 
osztályokban s a kellő heti óraszámban s mindenütt engedélyezett tankönyvek 
alapján történt. Az eredmény a jelentések szerint általában jó.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 
hitoktatóknak buzgó fáradozásaikért meleg elismerését nyilvánítja.

3 0 9 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 8. pontjában a főiskolai nagy
bizottság a bonyhádi ág. hitv. ev. főgimnázium tanártestülete által újra át
dolgozott s a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének 1913. évi julius hó
9-én és 10-én tartott közgyűlésén egész terjedelmében elfogadott uj főgimná
ziumi fegyelmi szabályzatnak megerősítését, illetve jóváhagyását javasolja, úgy 
azonban, hogy a 23. § közepén ez a mondat: „Aki az értesítőt, évvégi bizo
nyítványát vagy szülői névaláírását meghamisítja, megfelelő büntetés alá esik“ 
— a szabályzatból okvetlen kihagyassék.

Az egyházker. közgyűlés „A bonyhádi ág. hitv. ev. esperes- 
ségi főgimnázium fegyelmi szabályzataiét az idézett mondat elha
gyásával jóváhagyja.
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3 1 0 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 9. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság tudomásul vette Hollós János jegyzőnek az egyházker. közép
iskolák viszonyairól szóló következő jelentését :

Főtisztelendő s Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület középfokú iskoláinak viszonyairól 

az 1912/13. tanévben a következőkben van szerencsém jelentést tenni:
A kőszegi felsőbb leányiskolának az év elején 112, a tanév végén 110 

(a múlt évihez képest — 16) növendéke volt, köztük 75 (— 1) bentlakó. Az 
oktatást az igazgatóval együtt 9 rendes és 6 óraadó, összesen 15 tanár vé
gezte. A növendékek közül 81 (— 7) =  72-3% ág. hitv. ev. és 90 (— 10) 
=  80,3%  magyar anyanyelvű volt. Kitűnő előmenetelü 9, jeles 18, jó 31, 
elégséges 45, elégtelen 7. Egészen tandíjmentes 41, ösztöndíjas 10, jutalom- 
dijas 20. Az intézet bevétele 99.210 K, kiadása 103.006 K s igy 3796 K 
tulkiadása volt.

A két (soproni és felsőlövői) négytanfolyamu tanitóképző-intézetnek-az 
év elején 126, az év végén 119 növendéke volt, kiket összesen 21 tanár ok
tatott. Gyakorló-iskolája mindegyiknek volt és pedig a felsölövőinek 6, a sop
roninak 4 osztályú. A növendékek közül bennlakó volt 68, ösztöndíjas 47, 
tandijelengedésben részesült 12. Az ösztöndíjak összege 2403 K, a tandíj- 
elengedés egyenértéke 332 K. Egyéb jótéteményben részesült 56 tanuló 3450 K 
értékben. Oklevelet 25-en nyertek. A növendékek közül 86 =  72,3%  volt ág. 
hitv. ev. és 83 =  69'7% magyar anyanyelvű. Az összes bevétel 70.373 K, a 
kiadás 77.252 K és igy 6879 K tulkiadása volt ez intézeteknek.

A három nyolczosztályu (soproni, felsőlövői és bonyhádi) gimnáziumba 
felvétetett 881 tanuló, vizsgálatot tett 847, köztük 26 magántanuló és 38 is
métlő. A görögpótló tanfolyamot 133 tanuló hallgatta, az összesnek 15'7%-a. 
Ösztöndíjas volt 118 tanuló, jutalomdijas 62. Egy tanulóra átlag 46'2 K ösz
töndíj és 11 K jutalomdij esett. A tanulók közül egészen tandíjmentes volt 37, 
részben 97. Ág. hitv. ev. 492 =  58°/0, magyar anyanyelvű 686 =  80'8%- Jeles 
előmenetelü 39, jó 158, elégséges 437, egy tárgyból elégtelen 76, két tárgy
ból 55, több tárgyból 85 ; jó magaviseletü 727, szabályszerű 97, kevésbbé 
szabályszerű 4. Érettségi vizsgálatot 69-en tettek, közülök 20 jelesen, 21 jól, 
22 egyszerűen, 6-an javítóra, 1 pedig ismétlő vizsgálatra utasittatott. A három 
intézetben 37 rendes, 5 helyettes, 2 bejáró óraadó, továbbá 3 rendes, 8 bejáró 
vallástanár és 2 tornatanitó működött. Áll. okleveles volt 41, nem okleveles 8.

A három intézet évi bevétele : 398.498 K, kiadása : 400.508 K. A be
vételben a rendes államsegély 73.000 K, a tanárok állami fizetéskiegészitő 
pótléka 37.733 K. A vagyon 2,322.089 K. .

Egyebekben a csatolt részletes kimutatás nyújt bővebb felvilágosítást s 
élénk képet tár elénk arról a fontos kulturális munkáról, melyet egyházkerüle
tünk középiskolái a lefolyt évben is végeztek hazánk és egyházunk szolgálatában.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi.
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2 1 1 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 10. pontja szerint a főiskolai 
nagy bizottság a lyceumi igazgatói iroda átadásáról felvett jegyzőkönyv elő
terjesztése kapcsán tudomásul vette, hogy Gecsányi Gusztáv nyugalomba lépő 
igazgató 1913. évi julius hó 12-én Menyhárd Frigyes, Papp József és Rosta 
Ferencz főiskolai kisbizottsági tagok jelenlétében a soproni evang. lyceumi 
igazgatói iroda ügyiratait, könyveit, az ügykezeléshez tartozó felszereléseit és 
az igazgatótól kezelt alapokat feltüntető takarékpénztári könyveket utódjának 
Hollós Jánosnak átadta.

Tudomásul szolgál.
S I S .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 11. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság felhatalmazta Hollós János lyceumi igazgatót arra, hogy az 
igazgatói iroda számára egy Írógépet szerezhessen be.

Tudomásul szolgál.
S J 3 -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 12. pontja szerint foglalkozott 

a főiskolai nagybizottság a kőszegi leánynevelő-intézeti igazgató lakásának 
kérdésével. Ugyanis a kőszegi leánynevelő-intézeti helyi bizottság 1913. évi 
augusztus hó 7-én tartott ülésében (6. jkvi pont) vonatkozással a junius hó 
20-iki nagybizottsági ülés jegyzőkönyvének 56. pontjára „mivel véleménye 
szerint az igazgató lakását czélszerü és minden tekintetben megfelelő módon 
átalakítani nem lehet, mivel továbbá az igazgató részére az épületben sehol 
sem lehetne alkalmas lakást szerezni s mivel végül az igazgatót a megfelelő 
és egészséges lakás méltán megilleti : — felhívta a helyi bizottság az igaz
gatót, hogy keressen a városban megfelelő lakást, amelyet aztán az egyház- 
kerület természetbeni lakásként bocsátana rendelkezésére. Mivel ilyen módon 
az intézet több helyiséget nyerne, azért ezt a megoldást a bizottság mind az 
igazgatóra, mind az intézetre nézve kedvezőnek tartja és bizton reméli, hogy 
a főisk. nagybizottság e megoldáshoz hozzájárul“ .

A főiskolai nagybizottság a kérdés végleges megoldását teljesen reá 
bízza a kőszegi helyi bizottságra; mégis annak figyelembe vételével, hogy a 
kiköltözés csak akkor történjék meg, ha az üresen maradt helyiségeket majd 
oly módon lehet felhasználni az intézet czéljaira, hogy az igazgatónak adandó 
lakáspénzzel szemben ellenértéket szolgáltatnak.

A közgyűlés a nagybizottság intézkedését helyeslő tudomá
sul veszi.

2 1 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 13. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság elfogadta Bancsó Antal theol. akad igazgatónak a főiskolai kis- 
bizottság által pártolólag előterjesztett azon indítványát, hogy a lyceumi épület 
homlokzatán levő „Ev. Lyceum“ felirat helyébe, mivel az ma már tisztán csak 
a főgimnáziumot jelenti, az „Evang. Theol. Akadémia és Lyceum“ felirat té
tessék, úgy azonban, hogy e feliratból semmiféle további következtetés a két 
intézet közösségére nézve nem vonható.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.



Ö l ő -  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 14. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság teljesen méltányolván Bothár Dániel lyceumi könyvtárosnak az 
egész szünidejét igénybe vevő és szinte egészségét veszélyeztető rendkívüli 
nagy munkáját, melylyel a lyceumi nagy könyvtárt a júniusi nagybizottsági 
ülés jegyzőkönyvének 36. pontjában feltüntetett nagy veszedelemtől megszaba
dította, megtisztította s kiporoltatta, számára 300 K, a három lyceumi szolga 
részére pedig együttvéve 100 K jutalmat szavazott meg a theol. akad. és 
lyceumi pénztár terhére egyenlő arányban.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
Ö 1 Ö - Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 15. pontja szerint a főiskolai 

nagybizottság Papp József tanítóképzői igazgatónak azon buzgó fáradozásáért, 
melylyel a tanitóképző-intézeti könyvtárt 3 évi munkával újra rendezte s az 
uj katalógust az értesítőben kinyomatta, 200 K jutalmat szavaz meg az inté
zeti pénztár terhére.

Tudomásul szolgál.
%21T. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 16. pontja szerint a soproni 

ev. egyházközség a főiskolai nagybizottságba Brunner János és Zábrák Dénes 
helyébe Ziermann Lajos és Pöttschacher István soproni lelkész urakat küldte 
ki. A főiskolai nagybizottság viszont Brunner János helyébe Ziermann Lajost 
választotta meg, illetve küldte ki a főiskolai kisbizottság tagjául.

Tudomásul szolgál. .Jegyezte :
M a d á r M átyás

egyliázkerületi egyházi aljegyző.

Ö 1 8 .  Felvétetett az egyházkerületi népiskolai bizottság Kőszegen 1913 
aug. 25-én nagys. dr. Ostffy Lajos világi és Farkas Mihály helyettes egyházi 
elnökök elnöklete alatt tartott ülésének jegyzőkönyve, melynek 1. pontja sze
rint világi elnök kegyeletes szavakkal emlékszik meg elnöktársának Zábrák 
Dénes lelkész, népiskolai bizottsági egyházi elnöknek váratlan elhunytáról, 
kiemelve ragyogó szellemi tehetségeit, vonzó egyéniségét és páratlan kötelesség
tudását, melyek őt másokra nézve is példányképpé tették.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is áldólag em
lékezik meg népiskolai bizottságának elhunyt egyházi elnökéről és 
sírjára leteszi elismerésének koszorúját.

S i l ó -  Ugyanazon bizottság jegyzőkönyvének 2. pontja szerint az 
1912/13. tanévi népiskolai oktatás állapotát a következőkben foglalja össze: 
Tanköteles gyermek volt 6— 12 éves 27.730, ismétlő 10.649 =  38.379. Ezek 
közül iskolába járt 6— 12 éves 26.193, ismétlőbe 9183, idegen elemibe 832, 
ismétlőbe 677, felső vagy polgári iskolába 582, magánitézetbe 21, közép
tanodába 283. Iskolába nem járt 3 11= 0 -8 % . Iskolánkba másvallásu járt 
2181. Működik'496 képesített tanitó. Uj iskola épült 11. Összes bevétel volt 
978.398 K. Ebből állami hozzájárulás 318.235 K. Összes kiadás 972-834 K 
volt. Maradvány 5564 K. A tanítói kar az egész egyházkerület területén át-
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érezte fontos hivatását. A bizottság újra felkéri a tanítói testületet az egyhá- 
zias szellem fejlesztésére.

Örvendetes tudomásul szolgál.
3 3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont b) pontja szerint jelenti a bizott

ság, hogy a múlt évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv 231. pontjának megfele- 
lőleg, a népiskolák számára kidolgozott, hetekre részletezett tananyagbeosztás 
kinyomatott és az összes iskoláknak megküldetett.

Tudomásul szolgál.
& 2 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. b) pontja szerint az 1912/13. tan

évről hitoktatói jelentések nem érkeztek be, kéri, hogy jövőre a vizsga után 
közvetlen a népiskolai bizottság egyházi elnökéhez küldjék.

A jelentések hiányát az elnökségben beállott változás idézvén 
elő, intézkedés szüksége nem forog fenn. A hitoktatók felhivatnak, 
hogy jelentéseiket jövőben közvetlen a népiskolai bizottság egyházi 
elnökéhez küldjék a vizsga után azonnal.

Ugyanazon jegyzőkönyv 2. d) pontja szerint a bizottság a ro- 
vatos iveket, különösen annak 23., 24., 26., 29. rovatát nem találja világos
nak, azért felhivandónak véli az egyházmegyei lelkész- és tanitó-egyesületeket, 
hogy a rovatos ivekre vonatkozó esetleges módosító javaslataikat a kerületi 
népiskolai bizottsághoz küldjék be.

A közgyűlés a javaslatot elfogadja s a módosító javaslatok 
beküldését elrendeli.

*£233. Ugyanazon bizottság jegyzőkönyvének 3. pontja szerint indít
ványozza a bizottság, hogy utasítsa az egyházkerület a népiskolai bizottság 
elnökségét, hogy a népiskolai ügyekre vonatkozó kerületi határozatok végre
hajtására az egyházmegyei elnökségek figyelmét hívja fel.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt elfogadja és annak 
értelmében való eljárásra a népiskolai biz. elnökségét utasítja.

3 3 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a bizottság utasitan- 
dónak indítványozza az iskolavizsgálókat, hogy a tanítóktól kívánják be a 
tankönyvek czimeit is.

A közgyűlés az indítványt elfogadja s az iskolavizsgálókat 
ez értelemben utasítja.

3 3 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a tolna-baranya-so- 
mogyi egyházmegye tanitó-egyesületének uj alapszabályait módosítás végett 
visszateszi.

Tudomásul szolgál.
3 3 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint a bizottság egyházi 

elnökének elhalálozása miatt rendes számadást beterjeszteni nem tud.
A közgyűlés felhívja a bizottságot az adatok beszerzésére s 

ezek alapján jövő évre a hiánynak lehető pótlására.
3 3 7 .  Zábrák Dénes egyházkerületi népiskolai egyházi elnök elhalálo

zása folytán szükségessé vált ezen állás betöltése.



A közgyűlés egyházkerületi népiskolai bizottsági egyházi el
nökké Farkas Mihály esperest választja.

Az egyházkerületi véleményező bizottság jegyzőkönyve kapcsán 
tárgyaltattak a következő ügyek :

A vasi közép egyházmegye — vonatkozással az egyetemes nyugdij- 
intézeti ügyvivőnek az 1912. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 116. 
pontja alatt foglalt azon jelentésére, miszerint a nyugdíjra jogosult állomások 
szaporodása, valamint a lelkészi fizetések és a theol. akadémiai tanárok java
dalmazásának emelkedése folytán a nyugdíj-intézet mérlege valószínűleg már 
ma is passzív, fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez oly értelem
ben, hogy az egyházkerület keresse meg az egyetemes egyházat az iránt, 
hogy a nyugdíj-intézet fenntartási járulékát az államsegély emelkedésével ará
nyosan évről-évre akképen gyarapítsa, hogy az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása 
iránt folyamatba tett tárgyalások alkalmával ezen fontos egyházi szükséglet 
is teljes fedezetet nyerjen.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel a nyugdij-intézeti ügyvivő
nek indokolt előterjesztését az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 116. pontjában már jóváhagyólag tudomásul vette s a fenn
tartási járulékot a felemelt államsegély felosztásánál máris egy
idejűleg emelte, ez irányban újabb fölterjesztés szükségét nem 
látja. Ellenben mulhatlanul szükségesnek véli, hogy az 1848: XX. 
t.-cz. végrehajtása iránt folyamatba tett tárgyalások alkalmával a 
nyugdij-intézet teljes szükséglete is hiánytalan fedezetet nyerjen, 
s ez irányban fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.

S S 9 .  Olvastatott Noszkó István rákoskeresztúri ev. lelkész kérvénye, 
amelyben — utalással arra, hogy a múlt évben az egyetemes közgyűléstől és 
három egyházkerülettől az ev. sajtóiroda vezetésére, illetve egyházi ügyeinknek 
a napi sajtóval való közlésére nyert megbízatása f. év végén lejár — arra 
kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy megbízatását újabb három évre meg
hosszabbítani s részére költségeinek megtérítésére évi 250 koronát megsza
vazni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés egy ev. sajtóiroda fenntartását 
közegyházi érdekből felette kívánatosnak tartja ugyan, mindazáltal 
a kérelmet kellő fedezet hiányában nem teljesítheti, annál kevésbbé, 
mert közgyűlési határozat értelmében az 1914. év elején veszi kez
detét a gyámoldai aktiv tagok nettó dijainak visszafizetése, ami oly 
nagy mértékben igénybe veszi majd egyházkerületünk anyagi erejét, 
hogy előreláthatólag a legközelebbi években nem lesz egyházkerü
letünk abban a helyzetben, hogy bármily üdvös, sőt szükséges 
czélra is állandó évi segélyeket szavazhasson meg — másrészt 
pedig az evang. sajtóirodának, mint egyetemes egyházi érdeket 
szolgáló vállalatnak anyagi támogatására első sorban is az egyete
mes egyházat tartja hivatottnak.
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3 3 0 .  Olvastatott Noszkó István rákoskeresztúri ev. lelkész kérvénye, 
amelyben előadja, hogy ev. egyházunk körében régóta érzett közszükségnek 
óhajtva eleget tenni, „Luther-nyomdát“ szándékozik létesíteni részvénytársa
sági alapon, oly módon, hogy a Luther-társaság lenne a főrészvényes, az egye
temes egyház a nyomda czéljaira minimális bérért Szentkirályi-utczai házában 
Budapesten megfelelő pinczehelyiséget bocsátana hosszabb időre rendelkezésre 
s úgy az egyetemes egyház, mint az egyházkerületek nagyobbszámu rész
vények jegyzésével, esetleg a nyomdai munkákra adandó nagyobb előlegekkel 
támogatnák a vállalatot.

Folyamodó továbbá azt a kérelmet intézi az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy ezen egyházunk jövőjét felette érintő ügyet napirendre tűzni, vele jó- 
akaratulag foglalkozni s a tervezett vállalat létesítését 2—3000 K értékű rész
vény jegyzésével s ha ez lehetséges nem volna, akkor a részére szállítandó 
nyomdai munkára valamely alapból nagyobb, körülbelül 1000 K előleggel 
hathatósan elősegíteni szíveskedjék.

Végül arra kéri folyamodó az egyházkerületet, hogy a létesítendő Luther- 
nyomdát egyházi testületeink és egyházhiveink jóakaratu támogatásába mele
gen ajánlani s ha létesülhet, a kellő nyomdai munkával ellátni, illetve minden 
nyomdai munkát ott csináltatni s általában a vállalatot a legmesszebbmenő 
erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni kegyeskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés abban a véleményben van, hogy 
ezen fontos kérdéshez csak akkor lehetne érdemlegesen hozzá
szólni, ha a kérvényben megnevezett egyházi testületek a kért 
hozzájárulást s az egyházegyetem a nyomda részére szükséges 
bérhelyiséget már tényleg megajánlották volna s a részvényjegyzés 
is immár bizonyos pozitív eredményt tüntetne föl. A nyomda 
egyébként is — mint üzleti vállalat — bizonyos koczkázattal jár, 
egyházkerületünk nem rendelkezik ez idő szerint oly fedezeti for
rással, amelyből a vállalat létesítéséhez kért anyagi támogatást 
megszerezhetné.

A szükséges nyomtatványoknak a létesítendő nyomdánál leendő 
készíttetésére nézve sem tehet egyházkerületünk kötelező Ígéretet, 
mig az árak iránt tájékozva nincs, nem is említve azokat a szin
tén figyelembe veendő nehézségeket, amelyek a korrektúrái tenni
valók körül bizonyosan felmerülnének.

Mivel azonban egyházkerületünk a tervezett nyomda létesü- 
lését egyházi érdekből kívánatosnak és üdvösnek tartja, kijelenti, 
hogy készséggel fogja a Luther-nyomdát nyomtatványainak előállí
tásánál igénybe venni abban az esetben, ha annak árajánlata a 
létező hasonló vállalatokénál magasabb nem lesz s a korrekturás 
teendők előre látható nehézségei megoldhatók lesznek.

Végül kijelenti az egyházkerületi közgyűlés, hogy a nyomdát 
szívesen fogja egyházi testületeink és hiveink pártfogásába ajánlani,
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mihelyt meggyőződést szerez annak reális vezetéséről és kifogás
talan működéséről.

£ 2 3 1 . A tolna-baranya-somogyi egyházmegye kötelékébe tartozó vár
aljai leányegyházközség azt a kérelmet intézi főtiszt, püspök úrhoz, hogy a 
filia egyik tanítóját a keresztelés jogával ruházza föl.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelem teljesítését nem tartja 
indokoltnak, annál kevésbbé, mivel az 5 kilométer távolság, amely 
a filiát az anyaegyházközségtől elválasztja, nem tekinthető oly aka
dálynak, amit kevés fáradsággal és jóakarattal legyőzni ne lehetne 
— amint azt számos filia példája is igazolja — s azért sem, mivel 
a keresztség kiszolgáltatása egyáltalán ’  nincsen bizonyos naphoz 
kötve — mint azt a váraljai hívek kizárólag vasárnap óhajtják 
végeztetni — s végül azért sem, mivel nemcsak törvényszerű, de 
kívánatos is, hogy a lelkész lehetőleg mindig maga végezze a 
hivatása körébe tartozó egyházi cselekményeket s ekként a hívek
nek is alkalmuk legyen lelkészükkel minél gyakrabban érintkezni.

£ 2 3 0 -  Tárgyaltatott Noszkó István rákoskeresztúri ev. lelkész kérvénye, 
amelyben hajlandónak nyilatkozik arra, hogy a „Hivatalos közleményeket" 
havonkint kétszer kiadja és minden lelkészi hivatalnak, közép- és főiskoláink
nak, az egyetemes, egyházkerületi és egyházmegyei felügyelőknek ingyen meg
küldi és a lap szállítási s szétküldési költségei fejében az egyházkerületi köz
gyűléstől évi 300 korona megszavazását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés elismeri ugyan a „Hivatalos köz
lemények“ kiadásának az ügyek gyorsabb és pontosabb elintézése 
s általában az egyházi adminisztráció megkönnyítése szempontjából 
üdvös hatását, mindazáltal folyamodó kérelmét nem teljesítheti, 
mivelhogy állandó évi segélyek folyósítására ez idő szerint fede
zetet nem talál.

£ 2 3 3 -  Tárgyaltatott Noszkó István rákoskeresztúri ev. lelkész kérvénye, 
amelyben késznek nyilatkozik évi Í250 koronáért a „Belmissziói közleménye
ket“ havonkint egyszer egy-, esetleg másfél Ívnyi terjedelemben kiadni s az 
összes lelkészi hivataloknak ingyen megküldeni, és azt a kérelmet intézi az 
egyházkerületi közgyűléshez, hogy ezen fontos közegyházi érdeket szolgáló 
vállalatát jóakaratulag támogatni és az egyházkerületre eső költségeket el
vállalni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés elismeri ugyan, hogy a tervezett 
folyóirat a belmisszió igen fontos ügyének épen a szervezés kez
detén rendkívül hasznos szolgálatot tehetne és az eszme gyorsabb 
megvalósítását nagy mértékben előmozdíthatná, mindazáltal tekin
tettel arra, hogy a belmissziói mozgalom ev. egyházunk körében 
még csak a kezdeményezés stádiumában van, tekintettel továbbá 
arra, hogy egyházkerületünk pénztára oly sok oldalról van igénybe 
véve, hogy ezen újabb teher vállalására semminemű fedezeti for-

-  9 6  —
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rással nem rendelkezik, tekintettel végül arra, hogy a belmisszió 
ügye egyetemes egyházi érdeket képezvén, annak hathatós támo
gatása első sorban az egyházegyetem feladata, folyamodó kérelmét 
nem teljesítheti.

3 3 4 .  A külsősomogyi ev. egyházmegye 1913 julius 8-án tartott köz
gyűléséből azt az indítványt terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy a 
lelkészi korpótlékoknak a nyugdij-igénybe való beszámítása és a vagyontalan 
lelkész-özvegyek 200 koronányi korpótlékban való részesítése érdekében illeté
kes helyen közbenjárjon.

Az egyházkerületi közgyűlés a korpótlékok természetéből fo- 
lyólag, mivel t. i. azok az alapfizetéssel egyenlő értékűek, termé
szetesnek és elkerülhetetlennek találja azoknak a nyugdij-igénybe 
való beszámítását, — ugyanazért elhatározza, hogy az egyetemes 
nyugdíj-intézethez ilyen értelemben előterjesztést intéz. A lelkész
özvegyek számára 200 koronányi korpótlék kéréséhez azonban az 
egyházkerületi közgyűlés nem járul hozzá. Ezt a kérést ugyanis 
nem engedi meg a korpótléknak az a természete, melynélfogva a 
korpótlékban részesülés a hivatalban való működéshez van kötve.

^ 3 5 .  Olvastattak a tolna-baranya-somogyi, soproni felső és soproni 
alsó egyházmegyéknek folyó évi közgyűléseiből fölterjesztett véleményes javas
latai a zsinati előmunkálatokhoz.

Az egyházkerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
mindezen véleményes javaslatokat az egyházegyetem utján a zsinati 
bizottsághoz terjeszti föl.

2 3 3 0 .  A kemenesaljai egyházmegye f. évi julius hó 7-én tartott köz
gyűlésén, az esperesi jelentés XII. pontjában foglaltak kapcsán felháborodás
sal veszi tudomásul, hogy az ág. hitv. ev. híveket még mindig arra kény
szerítik, hogy a róm. kath. egyháznak adózzanak s egyszersmid az egyház- 
kerület közbenjöttével ismét felterjeszti a sérelmeket a prot. közös bizottsághoz 
azzal a kérelemmel, hogy a zaklatások megszüntetésére törvényhozás utján 
tegyen kísérletet.

Az egyházkerületi közgyűlés, megismervén a hivatkozott ese
teknek sérelmes voltát, azoknak az egyetemes közgyűlés utján a 
prot. közös bizottsághoz leendő felterjesztését az egyházmegye hatá
rozata értelmében elhatározza s felkéri az egyházmegyei elnökséget, 
hogy ebből a czélból a sérelmes eseteket részletesen ismertető fel- 
terjesztést püspök urnái nyújtsa be.

2 3 3 7 .  A somlyóvidéki ev. tanítóegyesület 1912 szept. 26-án tartott köz- 
közgyüléséből azt az indítványt terjeszti az egyházker. közgyűlés elé, hogy az 
államtól nyerendő nagyobb segélyből olyan alapot létesítsen, melynek kama
taiból segélyt nyerhetnének elsősorban azok az egyházközségek, melyeknek 
beteg tanítójuk helyettesítéséről kell gondoskodniok ; másodsorban azok a
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tanítók, akik egyéves önkéntesi szolgálatuk idején maguk tartoznak helyettesí
tésükről gondoskodni.

Az egyházkerületi közgyűlés elismeri ugyan a megjelölt czé- 
• lóknak nemességét, — mégis tekintettel arra, hogy ilyen különleges 

czélokra alapok létesítése legföllebb akkor volna megokolt, ha 
pénzben bővelkednénk ; — tekintettel továbbá különösen arra, hogy 
ilyen külön alapok létesítését az államsegély természete nem en
gedi meg, — az egyházkerületi közgyűlés az indítványhoz nem járul 
hozzá. Előforduló egyes esetekben úgy az illető egyházközségek, 
mint az illető tanítók előtt nyitva áll az ut arra, hogy kellően meg
okolt kérelmükkel az államsegélyt kiosztó pénzügyi bizottsághoz 
folyamodjanak.

£ 2 3 8 .  Tárgyaltatott a Baldácsy-alapitvány szervezeti és ügyviteli sza
bályainak tervezete, amelyre vonatkozólag az egyházkerületi közgyűlésnek 
általánosságban észrevétele nincs.

A részleteknél az egyházkerületi közgyűlés a következő észre
vételeket teszi :

1. §. 9. sorban „annak“ helyett „azoknak“ teendő.
Ugyanazon § végén „alakult meg“ helyett „alkottatott meg“

teendő.
2. §.b Utolsó sorába „vagy“ helyett „és“ teendő.
A 3. §. 5.- és 6. bekezdései igy szövegezendők :
Az egyházkerületek meghatalmazottainak közgyűlése az ala

pítvány évi költségvetésében megállapítja és az egyes egyházkerü
leteknek félévenként két részletben kiutalja azokat az összegeket, 
amelyek az alapítvány czéljainak megvalósítására fordítandók.

Annak meghatározása, hogy a kiutalt összeg mily arányban 
fordittassék az a), b) és c) pontokban megjelölt czélokra : az egyes 
egyházkerületek jogkörébe tartozik.

4. §. Az első sorban „és az alapítványi vagyon tekintetében“ 
helyett ez teendő : „vagyonáról és annak kezeléséről“.

5. §• így szövegezendő : „Az alapítvány ügyeinek minden 
irányú ellátásáról az egyházkerületek meghatalmazottainak köz
gyűlése és a 12. §-ban meghatározott jogkörrel az alapítvány igaz
gatósága intézkedik. Határozataik végrehajtására az igazgatóság 
elnöke, akadályoztatása esetében annak helyettese, valamint az ala
pítványi ügyvivő hivatottak. Az alapítványnak, mint jogi személynek 
képviseletéről a 12. §. intézkedik.

6. §. 3. sorába „választás“ után teendő: „eredménye“. A 
§ végére beillesztendő : „A lemondott vagy évközben elhalt meg
hatalmazottak helyébe a meghatalmazás hátralevő idejére meg
hatalmazottak választandók“.

7. §. második pontjánál az utolsó „is“ szó, ezen szavak után
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illesztendő : be „indokolt kérésére“ — a hatodik sorban. A §. végére 
teendő: határozatképességéhez 10 tag jelenléte szükséges.

8. §. Első bekezdése igy szövegelendő : „A meghatalmazot
tak közgyűlését az igazgatóság elnöke nyitja meg, ő állapítja meg 
a közgyűlés határozatképességét és vezeti a megalakulás teendőit. 
A közgyűlés tartamára a meghatalmazottak elnököt választanak, aki 
a tárgyalásokat vezeti, a tárgysorozat után a közgyűlést bezárja. 
Az utolsó bekezdés után teendő : „A meghatalmazottak közgyűlé
sén az igazgatóság tagjai a tanácskozásban részt vesznek, de sza
vazati joggal csak azok bírnak, akik az egyházkerületi meghatal
mazottak közül választattak meg.

A 11. §. első bekezdésének végére beillesztendő, hogy: a 
három vallásfelekezet mindegyike legalább egy-két taggal legyen 
az igazgatóságban képviselve.

A 11. §. végére beillesztendő, hogy: a jegyző az igazgató- 
sági üléseken szintén bir szavazati joggal.

12. §. b) és g) pontjaiban foglaltakra nézve a meghatalma
zottak közgyűlésének előzetes jóváhagyása kikérendő.

12. §. g) pont végére teendő : tárgyában — utána jön : javaslat- 
tétel a meghatalmazottak közgyűlésének.

h) Első sor beszúrandó : „az igazgatósági tagok közül való“, 
m) pont elejére beveendő : a költségvetésnek és stb.

1 3 0 -  A veszprémi ev. egyházmegye esperese, hivatkozással a m. évi 
egyházkerületi közgyűlés jkve 222. pontjára, beterjeszti a m. kir. közigazgatási 
bíróságnak 7380/1909. sz. Ítéletét, Veszprém vármegye közigazgatási bizott
ságának 1976/1910. sz. véghatározatát és a m. kir. közigazgatási bíróságnak 
4301/911. sz. a. hozott Ítéletét, amelyekkel igazolva van, mikép Veszprém 
vármegye közigazgatási bizottsága a külsővathi evangélikusokat tekintettel 
arra, hogy az általuk fenntartott ev. iskola a törvény rendelkezéseinek meg
felel s hogy ezek igazolták, mikép felekezeti iskolájuk fenntartásához állami 
adójuk 5%-át meghaladó arányban (8—500%-ig változó arányban) járulnak : 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. 36. §-a alapján a külsővathi községi iskola fenntar
tási költségeihez való hozzájárulás terhe alól felmentette, a m. kir. közigaz
gatási bíróság azonban Külsővath község képviselőtestületének fellebbezése 
folytán híveinket a 4301/911. sz. Ítéletével a községi iskolai szükségletekre 
előirányzott összegre kivetendő községi adónak csakis 5%-ának megfelelő 
hányad viselése alól mentesítette, a többletnek viselésére azonban kötelezte.

Ezen utóbbi határozat az 1868. XXXVIII. t.-cz. 36. §-ának rendelkezé
sével ellenkezvén, a veszprémi ev. egyházmegye esperese kéri az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy ezen sérelem orvoslása végett a jelzett Ítéleteket és végha
tározatot az egyetemes közgyűléshez, illetve annak utján a prot. közös bizott
sághoz felterjeszteni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés a jogos kérelemnek helyt adva, az
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összes iratokat fölterjeszti az egyetemes közgyűléshez azzal a kére
lemmel, hogy ezen ügyet mint sérelmet tegye át a közös prot. bizott
sághoz és egyúttal sürgősen járjon közben a kormánynál ezen sére
lemnek szükség esetén novelláris törvényhozási utón leendő mielőbbi 
orvoslása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés ugyanis tarthatatlannak véli a 
közigazgatási bíróság Ítéletének azon indokolását, hogy a törvényes 
kellékeknek megfelelő hitfelekezeti iskolát fenntartók, a községi 
iskola fenntartásához az iskolai szükségletre kivetendő adónak 
5%-áig nem tartoznak ugyan hozzájárulni, de az 5%-ot megha
ladó résznek viselésére kötelesek. Tarthatatlan már azért is, mert 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. 35. §-a határozottan kimondja, miként a 
községi népiskolák terheinek viselésére külön adó vethető ki, de ezen 
adó az állami egyenes adó 5%-át nem haladhatja meg s ha már 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. 36. §-a s ennek alapján a neheztelt 
4301/911. sz. közigazgatási bírósági Ítélet is felmenti a külsővathi 
evangélikusokat állami adójuk 5%-ának fizetése alul, még inkább 
felmentendők a törvény által meg nem engedett 5%-ot meghaladó 
többlet fizetésének kötelezettsége alul.

S 4 0 .  Nagyt. Horváth Sámuel esperes ur előterjeszti az általa készített 
javaslatot : „a püspöki másodlelkésznek, mint egyházkerületi tisztviselőnek az 
egyházkerület szervezetében elfoglalt pragmatikus állásáról“ .

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott javaslatot a követ
kező szövegezésben elfogadja és határozati erőre emeli :

1. §. A püspöki másodlelkész az E. A. 140. §. szerint az 
egyházkerület tisztviselője.

2. §. A püspöki másodlelkész kötelessége mindazon lelkészi 
teendők elvégzése, amelyeket az E. A. 62., 63. §§-ai, nemkülönben 
az egyházközségi szabályrendelet 83., 84., 85., 86. §§-ai meg
szabnak.

A püspök megbízása folytán végzi a hitoktatást, vezeti a 
lelkészi irodát s amennyiben lelkészi teendői megengedik, a püspöki 
irodában is segédkezik.

3. §. A püspöki másodlelkész, épugy mint a többi lelkészek, 
az egyházközség ügyeiben felelősség terhe mellett működik.

4. §. A püspöki állás megüresedése esetén a hivatalra nézve leg
idősebb esperesnek mint püspökhelyettesnek utasításait követi (E. A.
136. §.) s az uj püspök mellett tovább folytatja hivatalos működését.

5. §. A püspöki másodlelkészi állásra csak az hívható meg, 
aki az egyházkerületi lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrende
let 16. §. a) és b) pontjaiban körülirt képesítéssel bir.

6. §. A püspöki másodlelkész állása élethossziglani, tartóz
kodási, illetve lakhelye ott van, ahol a püspök székel.
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7. §. A püspöki másodlelkészi állás pályázat-hirdetés vagy 

meghívás utján töltetik be a püspök tetszése szerint, hivatalában 
azonban — az állás elfoglalása után — a legközelebbi egyház
kerületi közgyűlés erősiti meg.

8. §. A másodlelkész fizetését az egyházkerületi közgyűlés 
állapítja meg, de a már egyszer megállapított fizetést le nem szál
líthatja s fizetést illetőleg a püspöki másodlelkész mindig olyan 
elbánásban részesül, mint a többi lelkészek.

9. §. A püspöki másodlelkészi állás megüresedése esetén a 
lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelet 4. §. a), b), c), d) 
pontjai, a 7. §. második bekezdése és az E. A. 73., 74. §§-ai 
lesznek irányadók s igy :

a) a püspöki másodlelkész lemondása a püspöknek jelentendő 
be, aki a lemondást az egyházkerületi közgyűlésnek tudomására 
hozza ;

b) a püspöki másodlelkész elhalálozása esetén a lelkészek 
alkalmazásáról, szóló szabályrendelet 10. §. a) és b) pontjai, vala
mint a 11. §. c) pontjában körülirt intézkedéseket a püspök teszi 
meg s az ideiglenes helyettesítésről is ő gondoskodik.

10. §. A lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelet 44. 
§-a értelmében a püspöki másodlelkésznek és családjának ^költözési 
útiköltségeit és összes ingóságainak átszállítási fuvardijait, úgy 
hivatalának elfoglalásakor, valamint püspökváltozás esetén más 
helyre leendő áthelyezése alkalmával is az egyházkerületi pénztár 
viseli. Ugyanezen szabályrendelet 45. §-a értelmében, ha a püspöki 
másodlelkész valamely egyházközség által lelkésszé választatik s ő 
a választást elfogadja, ez esetben a választó egyházközség fizet 
kártérítést az egyházkerületnek.

11. §. A püspöki másodlelkész fizetését hivatala elfoglalásá
nak napjától kezdve havi előleges részletekben, lakbérilletményét 
pedig negyedévi előleges részletekben az egyházkerületi pénztár 
szolgáltatja ki.

12. §. A püspöki másodlelkész tagja az egyetemes lelkészi 
nyugdij-intézetnek és ezen nyugdíj-intézet szabályrendelete reá 
nézve is épugy kötelező, mint a többi rendes lelkészekre.

13. §. A püspöki másodlelkész hivatalos esküjét az egyház
kerületi közgyűlés állapítja meg.

14. §. Valamely rendes lelkésznek vagy segédlelkésznek püspöki 
másodlelkészszé történt meghívását, illetve kinevezését köteles a 
püspök egyházközsége közgyűlésének és az egyházmegye espere
sének is bejelenteni.

15. §. A püspöki másodlelkésznek egyházközségéhez való 
viszonyában jelen szabályrendelet 2. §-a az irányadó, az egyház-
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megyéhez pedig olyan viszonyban van, mint a többi lelkészek, az
zal a különbséggel, hogy az E. A. 44. §. a) pontja reá nem vonat
kozik, miután nincsen egyházközség által kiállított hiványlevele.

S 4 1 .  Olvastatott a vasi közép egyházmegye esperesének javaslata 
missziói lelkészi állások szervezése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot indokainál fogva el
fogadja, nyilvántartás végett jegyzőkönyvébe felveszi s addig is, mig 
az 1848. XX. t.-cz. alapján e czélra kért segélyt az egyházmegye 
megkapja, a legégetőbb szükséglet mérvéhez képest a hitoktatói 
díjátalánynak 550 K-val azonnal való fölemelését elhatározza.

S 4 3 .  Olvastatott a tolnanémedi anya- és a magyarkéri leányegyház
községnek a m. kir. belügyminiszterhez intézett kérvénye, amelyben az első 
templomának, a második pedig iskola és tanitólakának épitési költségei fedez- 
hetése végett könyöradomány gyűjtésére kér engedélyt. A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye mindakét kérvényt pártolólag terjeszti föl az egyházkerülethez.

Az egyházkerületi közgyűlés mindakét kérvénynek pártolólag 
leendő fölterjesztését határozza el.

S 4 3 .  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye pártolólag terjeszti föl 
Koritsánszky Ottó kölesdi egyházközségi felügyelőnek azon indítványát, hogy 
a tanítói karnak az egyházkormányzat terén az uj zsinati törvényben nagyobb 
befolyás biztosittassék.

Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztést a maga részéről 
is pártolólag teszi át a zsinatot előkészítő egyetemes bizottsághoz.

3 4 4 .  Tárgyaltatott, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye fölterjesz
tése aziránt, hogy az egyházkerület a miszlai leányegyháznak a tankötelesek 
csekély száma miatt államsegélyben nem részesülő s jelenleg szünetelő isko
láját segélyezni kegyeskedjék.

A múlt évi egyházkerületi közgyűlés jkve 215. p. alatt hozott 
határozatával folyamodó egyházközséget ezen kérelmével azon oknál 
fogva utasította el, mivel okmányokkal ki nem mutatta, hogy iskolá
jának fenntartására elkerülhetlenül szükség van. Ezt ez évben sem 
teszi, sem pedig azt nem mutatja ki, hogy hogyan, minő összeg
gel volna a baj orvosolható ? Így habár az egyházmegye határozot
tan az iskola fenntartása mellett foglal állást,

az egyházkerületi közgyűlés a segélyezésre nézve határozott 
ígéretet nem tehet.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegye az egyházkerület és 
egyetemes egyház utján a közös prot. bizottsághoz óhajtja fölterjeszteni azon 
panaszát, hogy a nagymányoki r. kath. polgári leányiskolánál sem a zárda
főnöknő nem engedi meg, hogy az ev. növendékek az internátusból a hit
oktatásra kijárjanak vagy hogy az ev. lelkész a zárdába bemehessen, sem 
pedig a kath. plébános nem engedi, hogy a r. kath. iskolateremben az ev. 
növendékek hitoktatása végeztessék.
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Az egyházkerületi közgyűlés — régi s á r .  kath. egyházban 
általánosan elterjedt gyakoflattal állván szemben — a panasz fel- 
terjesztését czéltalannak tartja s felette napirendre tér. Felhívja azon
ban az érdekelt lelkészeket, tanítókat és egyháztagokat, használják 
föl minden befolyásukat, hogy ilyen internátusokba ev. növendékek 
be ne irattassanak.

A zalai egyházmegye — kapcsolatban a m. évi egyházker. köz
gyűlés jkvének 217. p.-val — kimondja, hogy addig, mig a Keszthelyen fel - 
állítandó missziói rendes lelkészi állás létesítésének anyagi előfeltételei meg 
nem lesznek, elegendőnek tartja az esperesi székhelyen az egyházmegyei 
vándorsegédlelkészség felállítását. Ezen vándorsegédlelkész végezné Keszthelyen, 
Zánkán az istenitiszteleteket, látogatná az egyházmegye szórványaiban a híve
ket, helyettesítené szükség esetén az egyházmegyei lelkészeket. A hitoktatás 
azonban úgy Keszthelyen, mint Tapolczán az eddigi kezekben maradna.

Tekintettel arra, hogy az egyházmegye határozatából nem 
tűnik ki, hogy váljon Keszthely és Zánka a keszthelyi misszió 
lelkészi állás szervezésére felajánlott 200, illetve 400 K hozzájáru
lást hajlandók volnának-e egy ilyen vándorsegédlelkészség czéljára 
is megadni ? s általában nem szól arról, hogy a káplántartási alap
ból adható e^yházkerületi hozzájáruláson felül honnan fedeztetnék 
a segédlelkész lakbére s annak utazási költsége ? — ennélfogva az 
egyházkerületi közgyűlés ezen kérdések tisztázása végett az ügyet 
visszateszi a zalai egyházmegyéhez.

S 4 7 .  Tárgyaltatott több egyházmegyének fölterjesztése a hitoktatói 
dijaknak felemelése tárgyában. így a veszprémi egyházmegye az Adorján- 
háza, Egeralja, Csögle és Nyárád községbeli evang. tankötelesek részére 
az illetékes dabronyi lelkész közvetítésével szervezendő hitoktatás részére 
800 K hitoktatói dijának 450 K-val való felemelését, a soproni felső egyház
megye a petőfalvi lelkész részére 250 K, a bánfalvi hat tanitó részére egyen- 
kint 50—50 K, összesen 300 K, a lajtaujfalui lelkész részére 200 K, tehát 
hitoktatói dijának 750 K-val való fölemelését, végül a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye szórványainak behatóbb lelki gondozása czéljából az eddiginél 
jelentékenyen nagyobb összegnek rendelkezésére bocsátását kéri.

A m. évi egyházker. közgy. jkvének 106. p. alatt kimondotta, 
hogy az egyházi testületek az uj hitoktatói szükségletekről való 
részletesen kifejtett és kellően megokolt kérvényeiket az illetékes 
számvevőszékhez terjesszék be, a számvevőszék pedig véleményes 
jelentésével együtt mindenkor május hó 1-ig beterjeszti azt az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, amely azután az alap erejéhez 
mérten segélyezési javaslatot terjeszt az egyházkerületi közgyűlés 
elé. Amennyiben nevezett egyházmegyék ezt nem tették volna, 
utasittatnak az egyházkerületi határozat értelmében való eljárásra.



^ 4 8 .  A Luther-társaság elnöksége azon javaslattal fordul az egyház- 
kerülethez : rendelje el kötelezőleg, hogy minden egyházközség tartozzék kebe
lében ifjúsági könyvtárt felállítani s a könyvtár részére az egyetemes könyvtár
bizottság által javasolt, a Luther-társaság által összeállított protestáns szellemű 
könyvtár-tipusokat megrendelni.

Az egyházkerületi közgyűlés, áthatva az ifjúsági könyvtárak
nak a szellemi, különösen pedig a vallásos élet fejlesztésére való 
rendkívüli nagy befolyásának tudatától, miután az 1908. évi XLVI. 
t.-cz. és annak kimondása által, hogy az 50 filléres beiratási dijak 
csakis erre a czélra fordíthatók, az ilyen könyvtárak felállítását mint
egy kötelezővé tette ; az ifjúsági könyvtárak minden anya- és leány
egyházközségben való kötelező felállítását elrendeli ; — elrendeli to
vábbá a Luther-társaság által összeállított prot. szellemű könyvtár
típusoknak az egyházközségek anyagi erejéhez, illetőleg az 50 fillé
rekből befolyó összeg nagyságához mért fokozatos és kötelező 
megrendelését, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a típu
sokban felsorolt művek bármelyike a könyvtárakban már meg 
volna, azt törölhetik. Mivel pedig egyházkerületünkbeh német ajkú 
egyházközségek is szép számmal vannak, javasolja a közgyűlés, 
hogy ezek szellemi szükségleteinek kielégithetése végett a Luther- 
társaság német nyelvű könyvtár-típusok összeállításáról is gondos
kodjék.

5 2 4 0 .  A soproni felső egyházmegye sérelmesnek tartja Ágfalva és 
Lépesfalva egyházközségekre nézve, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium a fapénzt, illetve fűtési járulékot és tintapénzt tandijkárpótlás czimén 
államsegéllyel meg nem váltotta s ezen sérelem orvoslása végett fölterjesztést 
intéz az egyházkerületi közgyűléshez.

Mivel tandijkárpótlás czimén az 1908.LXV1. t.-cz. és a 100.600/ 
1910. sz. végrehajtási miniszteri rendelet alapján csak a kifejezetten 
tan- és felvételi dijakért ad a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megváltási államsegélyt, ennélfogva az egyházkerületi közgyűlés 
ezen esetben sérelmet nem lát fennforogni.

t í 5 0 .  A soproni felső egyházmegye nagy hátrányt Iát abban, hogy 
az adócsökkentési államsegélyért való kérvényeknél a bor ára 20 fillérben 
van megállapítva, holott az ma sokkal drágább, — azért is az egyházkerület 
utján azt az indítványt óhajtja az egyetemes közgyűlés elé terjeszteni, hogy 
jövőben az összes terményárak megállapításánál egy, a tényeknek megfelelő 
ár vétessék alapul.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítvány felett napirendre tér.
Z251. A soproni felső egyházmegye azon indítványt terjeszti az egyház

kerületi közgyűlés elé, hogy a közalapi járulékok kivetésére szolgáló rovatos 
iveken minden egyházközség summásan mutathassa ki állami és egyházi adóját.

A közalapi járulékok kivetési alapjául szolgáló állami adó
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egyénenkinti’ kimutatása a zsinati törvény 306. §-a alapján helyesen 
történvén, az egyházkerületi közgyűlés az indítvány felett napi
rendre tér.

S 5 S .  A vasi felső egyházmegye fölterjeszti a kőszegi egyházközség 
azon panaszát, hogy Vas vármegye királyi tanfelügyelője iskoláját meglátogatta 
anélkül, hogy látogatását az iskolaszéki elnöknek bejelentette volna. Mivel az 
egyházközség a tanfelügyelő ezen eljárását autonómiánkra nézve sérelmesnek 
tartja, kéri az egyházkerületi közgyűlés intézkedését.

A egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy a kir. 
tanfelügyelő neheztelt eljárása sem autonómiánkba, sem a törvénybe 
nem ütközik, hanem a kir. tanfelügyelő egy köteles udvariassági 
tényt mellőzött — a fölterjesztés felett sajnálattal napirendre tér. 

í*2£>3. Olvastatott Heizer Ádám szárazdi lakos, volt egyházközségi 
pénztáros fellebbezése a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 1912. évi julius 
hó 10-én Gyönkön tartott közgyűlése jegyzőkönyve 8. pontjában foglalt azon 
egyházmegyei számvevőszéki határozat ellen, amely az egyház gondnokát uta
sítja, hogy 79 korona 53 fillér utazási és ügyvédi költséget az egyház pénz
tárába befizessen, minthogy az uj énejteskönyv behozatala ügyében Heizer 
Ádámnak és két társának főtiszt, püspök úrhoz való felutazása szükséges 
nem volt, de felutazásra az egyházközségi közgyűlés fölhatalmazást nem adott 
és ezen ügyben magánfelek ügyvédi költségeit sem szabad semmi körülmé
nyek között az egyházközségi pénztárból fedezni.

Az egyházkerületi közgyűlés az E. A. 271. §-a szerint illeté
kes egyházkerületi számvevőszék mellőzésével az egyházkerületi 
közgyűlés elé terjesztetni kért fellebbezést hivatalból visszautasítja, 
s tekintettel arra, hogy az E. A. 271. §-ának második pontja az 
egyházmegyei számvevőszék határozata ellen csak birtokon kívüli 
fellebbezést enged meg, kötelezi Heizer Ádám szárazdi lakos, 
volt egyházközségi pénztárost, hogy a számadásába jogtalanul be
vett 79 korona 53 fillér utazási és ügyvédi költséget ezen hatá
rozat kézbesítésétől számítandó 15 nap alatt különbeni végrehajtás 
terhe alatt Szárazd ev. egyházközség pénztárába befizesse, annyival 
inkább, mert közgyűlési határozat nélkül teljesen felesleges kiadá
sokat az egyházközség pénztárából fedezni az egyházközségi rend
tartás 78. §. f) pontja és a 79. §. értelmében kártérítési kötelezettség 
nélkül nem szabad, ezen tilalom áthágása még az E. A. 279. 
§-ában foglalt következménynyel is jár.

Tárgyaltatott a győri, kemenesaljai, vasi közép, vasi felső, zalai, 
veszprémi és soproni felső egyházmegyék végzése a múlt évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 241. pontjára vonatkozólag.

Miután nevezett egyházmegyék a múlt évben az egyházkerületi 
számvevőszék által készített mintákat úgy a törzsivre, mint az ala
pok és alapítványok részére elfogadják, azért az egyházkerületi
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közgyűlés az e minták használatát kötelezőnek mondja ki és egy
ben gondoskodik arról, hogy ezen ivek minden egyházmegyének 
és egyházközségnek kellő számban rendelkezésére álljanak.

Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja és határozati erőre 
emeli a győri és vasi közép egyházmegyék azon inditványát, hogy 
a szabadrendelkezésre hagyott kisebb összegekről az egyház- 
községektől ne kivántassék külön alapítólevél, hanem azok egy 
közös alapítólevélben foglaltassanak vagy egyszerűen mint egyház- 
községi fenntartási alapok csak törzskönyvezés alapján kezelve ellen
őriztessenek.

Végül az alapítványoknak és alapoknak az egyházközségek 
által való kölcsönvételére nézve az egyházkerületi közgyűlés utal 
az egyetemes közgyűlés által kiadott szabályrendeletre, ez lévén ez 
ideig irányadó.

J á 5 5 .  A vasi felső egyházmegye f. évi julius hó 9-én tartott közgyűlése 
pártolólag terjeszti fel egyöntetű eljárás végett a borostyánkői lelkésznek a biz
tosítási dijváltók előzetes kiszolgáltatása tárgyában benyújtott kérvényét.

Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy amennyiben ez 
a biztosítási szabályokkal nem ellenkezik, a dijváltók elismervény 
mellett küldessenek meg beváltás végett előre az illetékes lelkészi 
hivataloknak, nehogy a lelkészek kénytelenek legyenek a fizető 

'egyháztagokat azzal bocsátani el, hogy a nyugtát majd későbben 
kapják meg, vagy pedig ideiglenes nyugtát kelljen adniok.

S 5 6 .  Tárgyaltatott a győri és soproni felső egyházmegyék, valamint 
a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében levő három tanítói kör együttes 
közgyűlésének fölterjesztése, amelyben nevezett egyházmegyék és tanítói körök 
az E. A. és az egyházkerületi szabályrendeletek megfelelő szakaszainak módo
sításával a tanítói karnak minden fokozatán nagyobb képviseletet kérelmeznek, 
részint pedig az egyházkerület hathatós támogatását kérik arra nézve, hogy 
fizetés tekintetében az állami tanítókkal egyenlő elbánásban részesittessenek, 
fizetésükben a tisztán tanítói fizetés különittessék el a kántoritól s a tisztán 
tanítói fizetés egészittessék ki államsegéllyel a törvényben megállapított mér
tékig s kérelmezik, hogy az egyház rendezze a kántori, illetve levita-tanitói 
fizetést nyugdij-jogosultsággal. Végül nevezett tanítói kör kéri, hogy minden 
több -tanitós iskolánál igazgató-tanitó választassék és részére a törvényileg 
megállapított díjazás szintén biztosittassék, lehetőleg uj államsegélyből vagy 
annak elnyeréséig az adócsökkentési államsegélyből.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztésnek azt a részét, 
amely az E. A. megfelelő §§-ainak megváltoztatásával járó kérelmet 
foglalja magában, a zsinatelőkészitő bizottsághoz fölterjeszteni ha
tározza ; a nevezett tanitói körök fölterjesztésének azt a részét pedig, 
amely az egyházkerületi szabályrendeletek megfelelő pontjainak 
módosítását igényli, a zsinat befejeztével az egyházkerület átteszi
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a zsinati törvényeket végrehajtó, illetve szabályrendeleteket alkotó 
bizottsághoz.

Az egyházkerületi közgyűlés továbbá elhatározza, hogy föl- 
terjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, miszerint az egyetemes 
egyház kérelmezze a kormánynál a felekezeti tanítóknak az állami 
tanítókkal mindenben azonos elbánásban való részesítését. Ennek 
megíelelőleg :

a) az ev. felekezeti tanítónak ne csak kezdő és végfizetése, 
de az előlépés és várakozás ideje is egyenlő legyen az állami 
tanítókéval ;

b) az 1893. év előtti szolgálati évek számíttassanak be, ne 
csak esetről-esetre, hanem intézményesen;

c) az 1893. év előtt szolgált-tanítók részesittessenek személyi 
pótlékban ;

d) az ev. felekezeti tanítók is kapjanak, miként az államiak, 
családi pótlékot ;

e) az ev. felekezeti tanító tisztán tanítói fizetése elkülönittet- 
vén a kántoritól, egészittessék ki államsegélylyel a törvényben meg
állapított összegig;

f )  a több tanítóval biró ev. felekezeti iskolánál választandó 
igazgató-tanitó részére engedélyezzen a kormány újabb állam
segélyt.

A tisztán tanítói fizetésnek a kántori, illetőleg levita-tanitói 
fizetéstől való elkülönítését és az utóbbiaknak már most az egyház 
által való rendezésére voatkozó kérelmet illetőleg az egyházkerületi 
közgyűlés határozatiig kimondja, hogy azt azon időre halasztja, 
mikor az állam a felekezeti tanítók tisztán tanítói fizetését állam
segélylyel kiegészíti.

Ugyancsak akkor látja az egyházkerületi közgyűlés lehetsé
gesnek minden több tanítóval biró ev. felekezeti iskolánál igazgató- 
tanitó választását, ha az igazgató-tanítói díjazásra egyházunk állam
segélyt nyer, mert az adócsökkentési államsegély még ideiglenesen 
sem fordítható igazgató-tanitói díjazásra.

S Ő T .  Fölvétetett a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőköny
vének 48. pontja, amely szerint az egyházmegye a múlt évi egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvének 127. pontjában megjelölt jubiláns czélt, hogy a theo- 
lógusok ingyen kiképeztetésére szolgáló alap iétesittessék, czélszerünek nem 
találja, hanem azt kívánja, hogy a gyűjtés az eddiginél nagyobb buzgalommal 
folytattassék, a czél kijelölését pedig az 1914. évre kívánja halasztani a gyűj
tés eredményéhez képest.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről sem találná a 
m. évi egyetemes közgyűlés által megjelölt tervet czélszerünek, mert 
a lelkészi kar szellemi színvonala nem a theológusok ingyenes ok-
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tatása, hanem inkább a lelkészi javadalmazások korszerű rendezése 
által fog emelkedni, azért elhatároza, hogy a terv elejtése érdekében 
fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, kifejezve egyúttal 
abbeli nézetét, miszerint jubiláris alkotásnál inkább az egész egy
házra kiterjedő, közérdekű intézményt óhajt létesíteni a rendelkezésre 
összeg nagysága szerint. A jubiláris alkotás czéljaira való gyűjtést 
az egyházközségeknek ismételten figyelmébe ajánlja s annak esz
közlésére az egyházközségek vezetőségét fölhívja. Az egyházkerületi 
közgyűlés a gyűjtés czéljául az Egyetemes Luther-alap létesítését 
tűzi ki, amelynek kamatait az egyetemes közgyűlés évenkint egy 
összegben fordítja egyházkerületenkint felváltva egyetlen egyház- 
községnek vagy egyházi intézménynek létesítésére, megmentésére, 
illetve gyökeres és alapos fölsegélésére.

Ü ö 8 .  Olvastatott a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőköny
vének 46. pontja, amely szerint azon kérdésre vonatkozólag: ha a véderő 
törvény értelmében a tanító egy évi önkéntes szolgálatra behivatik, helyette
sítésének kötségeit ki viseli ? — az egyházmegyei közgyűlés hivatkozással a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 145.388. sz. rendeletére, kimondotta, hogy 
ez esetben minden hadköteles tanító helyettesítésének költségeit maga tartozik 
viselni.

Az egyházkerületi közgyűlés a győri egyházmegyének ezen 
határozati kijelentését tudomásul veszi, mert a felvetett kérdés úgy 
a hivatkozott miniszteri rendelettel, valamint az 1912. évi egyete
mes közgyűlés jegyzőkönyvének 155. pontjában foglalt határozattal 
elintézést nyert.

S 5 9 .  Tárgyaltatok a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi köz
gyűlésének azon határozata, amelylyel a bátaapáti egyházközségben épített 
lelkészlak költségeinek fedezésére Zsibrik leányegyházközségre kivetett 600 K 
járandóság tárgyában az anyaegyházközség határozatát jóváhagyta s ezzel kap
csolatban a zsibriki leányegyházközségnek ezen egyházmegyei határozat ellen 
benyújtott fellebbezése, amelyben a kivetett járandóság alóli felmentését vagy 
legalább annak leszállítását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a fellebbezést elutasítja, mert a 
lelkészlak az anya- és leányegyházközség közös lelkészének ren
delkezésére szolgáló épület lévén, annak költségeihez a leány
egyházközség is köteles hozzájárulni, mert továbbá az arány a 
népességi viszonynak megfelel s mert végül Zsibrik leányegyház
község az általa élvezett adóalapi segélyből a tervezett öt évi fel
osztás mellett a reá kivetett járandóságot minden megerőltetés 
nélkül megfizetni képes.

!s2 6 0 - A győri egyházmegye jelenti, hogy a börcsi fiókegyház 1912. 
évi szeptember 12-én leányegyházközséggé alakult.



Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomá
sul veszi.

Jegyezte :
dr. A jkay  Béla

ehk. vil. főjegyző.

S 6 1 -  Felvétetett az ének- és zenepártoló-egyesület működéséről szóló 
jelentése a következőkben.

Az egyházkerületi ének- és zenepártoló-egyesület a szekszárdi egyház- 
községnek 60 K, a zalaistvándinak 70 K s a súrinak 50 K segélyt nyújtott 
harmonium, illetőleg orgona beszerzésre. Az uj korálkönyvből a soproni tanitó- 
képzőnek 5, a felsőlövőinek 3 példányt ajándékozott. A karácsonyi és húsvéti 
ünnepek alkalmával 3-szólamu gyermekkarra szerkesztett ünnepi karénekeket 
küldött szét a tagok részére. A soproni tanítóképző-intézettel kapcsolatban 
szervezett kántori továbbképző tanfolyamat az elmúlt évben is Kapi Gyula 
nyug. tanítóképző-intézeti igazgató és Altdörfer Viktor karnagy ur vezette. A 
soproni gyülekezet a tanfolyam czéljaira készséggel átengedte orgonáját. A 
tanfolyamban résztvevő két negyedéves növendék több bizottsági tag jelenté
ben sikeres vizsgálatot tett. A jövő iskolai évtől kezdődőleg a továbbképző 
tanfolyamot előkészítő tanfolyammal óhajtja az egyesület kiegészíteni, melyben 
a soproni lyceum és áll. polgári iskola olyan III. és IV. osztályú tanulói 
vehetnek részt heti 1 órai ingyenes zongoraoktatásban, akik kijelentik, hogy 
a tanítóképző-intézetbe fognak lépni. Az egyesület vagyona készpénzben és 
takarékpénztári betétekben 2471'85 K volt. A még raktáron levő dallamos 
könyvek értéke mintegy 760 K. A lemondott elnökök helyett a közgyűlés 
egyházi elnökké megválasztotta Tomka Gusztáv alesperes urat, világi elnökké 
pedig Berzsenyi Dezső ügyvéd urat, az elhunyt ügyviteli bizottsági elnök s 
egyesületi pénztáros helyét pedig Bancsó Antal theol. akad. igazgató, illetőleg 
Hamar Gyula tanítóképző tanár urakkal töltötte be.

Az egyházkerületi közgyűlés az ének- és zenepártoló-egyesület 
sikeres működéséről szóló jelentést örvendetes tudomásul veszi.

Z2GZ2. Felvétetett az egyházkerületi evangéliomi lelkészegyesület jegyző
könyve, mely szerint az egyesület folyó évi augusztus 26-án tartott ülésében 
az egyházmegyei lelkészegyesületek jegyzőkönyvei és egyes előadók jelen
tései kapcsán egyházunk kiváló fontosságú ügyeinek megbeszélésével, gyakorlati 
és elméleti kérdések megvitatásával foglalkozott s különösen felhívta az egyház
kerületi közgyűlés figyelmét arra, hogy a testvér ref. egyház a lelkész-özvegyek 
nyugdij-igényének kielégítésénél, többször ez irányban történt átirat ellenére 
is, még mindig nem járt el a paritás alapján.

A közgyűlés az evangéliomi egyesület jegyzőkönyvét tudo
másul veszi s felkéri az egyetemes közgyűlést arra, hogy a testvér 
ref. egyház nyugdij-intézeti szabályaiba való betekintés alapján szerez
zen meggyőződést arról, váljon az özvegyek és árvák ellátását
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érintő pontok az özvegyek felekezeti hovatartozásából kifolyólag 
a mienkkel egyező intézkedéseket tartalmaznak-e ? Ellenkező eset
ben gondoskodjék a mi egyet, nyugdij-intézeti alapszabályaink meg
felelő pontjainak a ref. egyházéval egyező módosításáról.

Jegyezte :
M a d á r M átyás

ehk. e. aljegyző.

3 6 3 .  Az elnökség bemutattja a tanító-egyesület kinyomatott munká
latát, melyben az osztatlan elemi népiskola tananyagát napokra és hetekre 
beosztva feldolgozta.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a bemuta
tott munka nemcsak az osztatlan, de az osztott népiskolában is 
szükséget pótol, kimondotta: Minden iskolafenntartó egyházközség 
tartozik e munkát, melynek ára 1 korona, különbség nélkül minden 
tanítója számára egyszer mindenkorra megszerezni s ezzel a munka 
az egyházközség tulajdonát képezi.

SO-Ot- A tanító-egyesület jegyzőkönyve kapcsán olvastatott: Az 1908. 
évi 46. t.-cz. 7. §-a egy legújabban szentesítést nyert külön törvénynyel oda 
egészittetik ki, hogy a népiskola 6-ik osztályú záróvizsgát tett növendéke 
végbizonyitványt kapjon, és ennek foganatosítására és ellenőrzése czéljából a 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter iskola-felügyelőket nevez ki. Az iskola
felügyelő meghatározza majd a záróvizsga napját, mely a többi osztályok 
évi vizsgájával össze nem eshetik, és az eredményről közvetlenül a miniszter
nek számol be. A záróvizsga és a végbizonyítvány érvényéhez szükséges az 
iskola-felügyelő jelentése és aláírása.

Mivel a miniszter a kinevezendő iskola-felügyelők hatáskörét rendeleti 
utón állapítja meg, és a hitfelékezeti iskoláknál az egyházi hatóságoknak 
nemcsak erre vonatkozó, hanem a személyi kérdés elintézésénél is kifejezésre 
juttatott óhajait és kívánságait is respektálni ohatja: közgyűlésünk felkéri a 
méltóságos és fötisztelendö egyházkerületet, hogy ezen egyházi érdekeink védelme 

•szempontjából is messze kiható és fontos kérdésnek elintézésénél még idejében 
juttassa érvényre akaratát. Egyházunk érdeke kívánja továbbá, hogy ezen 
állások olyan tanítókkal töltessenek be, kik nemcsak elismert szaktudásuk, 
hanem egyéniségük, protestáns voltuk és működésük által is mindenképpen 
érdemesekké lettek kartársaik és egyházi hatóságuk teljes bizalmára, és ezért 
kéri a közgyűlés az egyházkerületet, hogy egyházkerületünkhöz iskola-felügye
lőkké leendő kineveztetésük czéljából a szükséges számú tanitók jegyzékét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez minél előbb terjessze be.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslathoz hozzájárult s a 
kérvényt pártolólag felterjeszti.

í£ G 5 -  Olvastatott ugyanazon jegyzőkönyv nyomán: A tolna-baranya- 
somogyi egyházm. tanitó-egyesület indítványa alapján tárgyalta az egyházkerületi
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tanitó-egyesület az uj, 1913. évi XXVI. t.-czikknek'az ev. tanítóságra vonat
kozó sérelmes intézkedését, valamint az országos tanítói nyugdíj-törvény 
revíziójára vonatkozó óhajait és ezek tekintetében azon tiszteletteljes kérelem
mel fordul az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy a közismert sérelmes — az 
ev. tanítóságra különösen hátrányos — rendelkezések megszüntetése végett a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urnái az egyetemes gyűlés utján közre
hatni sziveskedjék.

1. Felette sérelmes az idősebb tanítókra nézve a törvénynek azon intéz
kedése, hogy a tanítóknak 1893. év előtti szolgálatát nem számítja be.

2. Az eddigi korpótlékokat hatályon kivül helyezi.
3. A kántori dijat a tanítói fizetésbe beszámítja.
4. A felekezeti tanítóságot nem juttatja a családi pótlékhoz, — a lakbérre, 

lakásra vonatkozólag, a fizetés-emelkedés tekintetében is különbséget tesz az 
állami és felekezeti tanítóság között ez utóbbiaknak hátrányára stb.

5. Az országos tanítói nyugdij-törvény reviziójának minél előbbi eszköz
lése végett a kerületi tanitó-egyesület szintén bizalommal fordul a méltóságos 
és főtisztelendő kerületi gyűléshez azon kérésével, hogy a tanítóságnak ezen 
életérdekében levő jóindulatú támogatását ne tagadja meg, hanem rajta 
lesz, hogy ott a jogos és méltányos kívánságok teljesüljenek.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet pártolólag felterjeszti 
az egyetemes közgyűléshez.

5 ^ 6 6 . Kund Sámuel esperes előterjeszti az egyházkerületi missióügyi 
és kikerekitési bizottság jelentését, a győri egyházmegye beterjeszti határozatát, 
mely szerint Öttevény fiókegyházközséget a lébenyi egyházközségtől elcsa
tolja s a győri egyházközségbe bekebelezi és ezen határozatának jóváhagyá
sát kéri.

A bemutatott iratok igazolják, hogy az öttevényi egyházhivek egyhangú 
határozattukkal kérték a lébenyi egyházközségtől a győri egyházközséghez 
átcsatoltatásukat és egyedül lelki gondozásuk behatóbb gyakorolhatása végett 
kérték azt.

Eddigi anyaegyházukkal akkép egyeztek meg, hogy Lébeny közgyűlésé- /  
ben lemondott mindazon hozzájárulásokról, melyeket az öttevényi fiókegyház 
a lébenyi egyháznak teljesített, a lébenyi egyház pedig mindazon járandó
ságokat, melyeket a fiókegyház a lébenyi lelkész és tanító részére teljesített, 
magára vállalta, viszont az öttevényi fiókegyház lemondott a Nagy Sándor és 
neje Véssey Zsuzsánna által tett öttevényi konfirmándusok alapítvány összegére 
és kamataira való mindennemű igényéről.

Öttevény tehát az elbocsátás ügyében Lébenynyel tisztába jött, Lébeny 
beleegyezett, hogy Öttevény tőle elválasztassék.

A győri gyülekezet örömmel fogadta az öttevényi fiókegyházközség 
csatlakozását azon kikötéssel, hogy Öttevény fiókegyházközség az összes 
öttevényi hívek hozzájárulásaként az anyagyülekezet pénztárába a lelkészi, 
kántori és közigazgatási költségek fejében évenkint tiz korona egyházi adót,



ezen felül, ha a felső egyházi hatóság (egyházmegye, egyházkerület, egyház
egyetem) bármikor kiróna az öttevényi fiókegyházra akár a személy, akár a 
vagyon után egyházi járulékot, ezt a fiókegyház lesz köteles fizetni. A stolá- 
rékra nézve Öttevény keresztelésért fizet a lelkésznek 2 koronát, az egyház
finak 60 fillért, esküdtetésért a lelkésznek 4 koronát, az egyházfinak 1 koro
nát, temetésért a lelkésznek 4 koronát a kántornak 2 koronát, az egyház
finak 1 koronát és fuvart természetben kiszállásra, visszautazásra vagy a 
lelkésznek és kántornak a Il-ik, az egyházfinak a 111. osztály szerint vasúti 
vitelbéreket, anyakönyvi kivonatért 4 koronát.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát 
jóváhagyja, Öttevény fiókegyházat a gyülekezetbe kebelezi be. 
Ezen bekebelezés f. évi szeptember havával lép életbe.

A győri egyházmegye esperesét utasítja, hogy a területi 
viszony ezen változásáról Győr vármegye alispáni hivatalát értesítse.

H G 7 .  Olvastatott Kund esperes jelentése : A felsőcsalogányi misszió ellá
tására, fájdalom, káplánt nem lehetett alkalmazni. De a bodóhegyi lelkész több 
Ízben kiszállt Felsőcsalogányra, istenitiszteletet tartott, úrvacsorát szolgáltatott ki.

A hivek buzgón vettek részt az istenitiszteleteken, a persely-jövedelem 
és önkéntes adakozásokból harmoniumot szereztek be a hivek és néhány 
száz koronát missziói alapra tőkésítettek.

Mióta Tótkereszturban missziói káplán van, ez is több Ízben kiszállott 
Felsőcsalogányra istenitiszteletet tartani.

Kérem az egyházkerületi közgyűlést, hogy azt az összeget, melyet a 
felsőcsalogányi s tótkereszturi misszióra megszavazott, e czélra most folyósítsa.

Jövőre is támogatásába ajánlom ezen fontos missziói ügyünket. v 
A közgyűlés a jelentést tudomásul vette.

S 6 8 .  Olvastatott a főgimnáziumoknak és tanítóképző-intézeteknek, 
valamint a tanítói értekezleteknek zsinati képviselőire beérkezett szavazatok 
összeszámitására kiküldött bizottság jelentése.

I.
1. A három főgimnázium és a két tanítóképző-intézettől beérkezett 

szabályszerűen lezárt borítékban 5 szavazat, t. i. az egyházkerületi lyceum (főgim
názium), a felsőlövői főgimnázium, a bonyhádi főgimnáziumtól, a soproni 
tanítóképző-intézettől és a felsőlövői tanítóképző-intézettől egy-egy szavazat.

2. A főgimnáziumok három szavazata hatnak-hatnak, a tanítóképző- 
intézetek két szavazata egynek-egynek számíttatván, a nyolcz szavazatból, 
melyeknek szövege az E. A. 173. §-a rendelkezéseinek megfelel, hat szavazat 
esett Hollós Jánosra, a soproni főgimnázium tanárára, két szavazat Gyalog 
Istvánra, a bonyhádi főgimnázium tanárára, Papp Józsefre, a soproni tanító
képző-intézet tanára nyolcz szavazat.

3. E szerint Papp József egyhangúlag, Hollós János szavazattöbbséggel 
választatott meg zsinati képviselőül.
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Az elemi iskolai tanítók zsinati képviselőjére beadatott az E. A. 174. §-a 
alapján a győri, kemenesaljai, soproni alsó, soproni felső, somogyi, tolna- 
baranya-somogyi, vasi felső, vasi közép, veszprémi, zalai egyházmegyék 
iskoláinál alkalmazott tanítók egyesületei által a külső és belső alakra nézve 
szabályszerűen kiállított 10 szavazat, melyek kivétel nélkül Sass István taní
tóra estek.

Ekkép Sass István surdi tanitó egyhangúlag választatott meg zsinati 
képviselőnek.

A jelentés tudomásul szolgált s a jegyzőkönyvi pont az 
illető megválasztott zsinati képviselőknek megbizólevél-gyanánt 
kiadatni rendeltetett.

S 6 9 .  Olvastatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, mely sze
rint az egyházmegyék számadásait átvizsgálva, azokat mind rendben találta, 
költségvetésüket helyben hagyva, azokat elfogadásra ajánlja; mégis jelenti, 
hogy az esperességi számvevőszékek, kivétel nélkül, szigorúan teljesitik a 
gyülekezeti számadások felett val6 ellenőrzést, aminek eredménye, hogy évről- 
évre pontosabb számadások adatnak be a gyülekezetek részéről. Az adó- 
csökkentésre adott segélyeket, a számvevőszékek jegyzőkönyvei alapján, min
den gyülekezet helyesen, a szabályrendeletnek megfelelően használta fel.

Az alapítványokról és alapokról szóló törzskönyv elkészült, s eddig ösz- 
szesen 1007 alapítványt tartalmaz.

A közgyűlés a jelentést egész terjedelmében örvendetes tudo
másul veszi, a törzskönyv összeállítása körül kifejtett buzgó és 
szakavatott munkálkodásáért Varga Gyula esperes urnák hálás el
ismerését fejezi ki, egyúttal 300 K tiszteletdijat szavaz meg ré
szére a közigazgatási pénztárból.

í í íT O . Olvastatott Németh Pál esperes jelentése a szlavóniai missióról :
1. Antunovácz. A 900— 1000 lelket számláló egyházközség még most is 

abban az áldatlan állapotban van iskoláját illetőleg, mint a múlt évben volt, 
mikor azt jelentettem, hogy a felekezeti iskola megnyitásáért már éveken át 
könyörgő folyamodása — a horvát kormány által — nem intézteiéit el s en
gedélyt az evangélikus iskola megnyitásához még most sem kapott. Úgy tu
dom, a gyülekezet felségfolyamodványban kéri iskolájának minél előbb való 
megnyithatására az engedélyt ; a politikai viszonyok megváltozásával azt hi
szem, ha a nemzetiségi torzsalkodás miatt helyreáll az egyházban is az 
egymást megértés, békesség, rövid idő alatt az engedély megérkezik. Csak 
ébren tartható legyen az egyházhoz való ragaszkodás érzete az iskola mun
kálkodása által is, mert bizony még 5397 K 48 fillér adósság terheli most is 
ezt a szegény, több nyelvű gyülekezetei. A kántortanitó, Spisszák Henrik, kinek 
fizetését a Julián-egyesület már régebben beszüntette, nem tudja kivárni a 
felekezeti iskola megnyitásához a leérkező engedélyt, mert olyan csekély a8
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kántori fizetés, hogy abból, ha harisnyakötéssel s fényképezéssel szerez is 
még valamit a megélhetéshez, megélni tisztességesen nem lehet.

2. Hraszíovácz. Iskolájánál ismét tanitóváltozás van, tanítóját el kellett 
bocsátani betegeskedése miatt, most ismét tanítót keres, nagy baj, hogy azok, 
akik ott jelentkeznek, nincsenek a kellő iskolai bizonyítványok birtokában, a 
tőlünk leszármazók pedig nem tudják a horvát nyelvet, amelynek tudásához s 
tanításához újabban szigorúan ragaszkodik a magas horvát kormány. A foly
tonos változás a tanítói hivatalban, az egyre tartó kivándorlás Amerikába, 
nem csekély kárára van az egyházias élet emelkedésének. Jönnek, mennek a 
hivek, változnak a tanítók, vezetők s az a rég istápolt terv, elhatározás, hogy 
templomukat megépítik, csak marad évről-évre a lelohadózó buzgósággal s 
áldozatkészséggel. Nem mulaszthatjuk el eléggé ajánlani a híveknek a templom- 
építési terv minél előbb való megvalósítását, hisz a mi egyházunk templomai
val, iskoláival buzdított kezdettől fogva s tartotta fönn a hivek között az egyes- 
séget. Kapitanovopelje leányegyházban is az a nyomorúság kisért, mint az 
anyaegyházban — a folytonos tanitóváltozás. A múlt tanévben tanítója át
ment Hrasztováczra, most időközben egy nem képesített, de eléggé buzgó s 
már több idő óta az egyházi téren működő fiatal tanerővel, Dully Ferdinánd- 
dal töltötte be levita-tanitói állomását. Különben most a hivek körében meg 
van a kellő egyetértés, békesség.

3. Malibaszíájiban most is a régi állapotban van az iskoláztatás. A már 
régebben megvásárolt telken nem engedik felépíteni a Julián-egyesületnek az 
iskolát, gyermekeink most is Nagybasztájiba járnak a szerb iskolába, s Mérnyi 
Ádám h. lelkész tanítja őket anyanyelvükön a vallás ismereteire s pótolja 
amennyire lehet a tanításban az iskola hiányait.

4. Pozsega. Mint a püspöki jelentésben is olvasható, imaházát, paplakát, 
amelyben a szórványban élő konfirmándusok részére is van egy napközi ott
hon, átadta junius 8-án a közhasználatnak. Főtiszt, és mélt. püspök ur meg
ható ünnepségek között avatta fel az uj imaházat, amely alkalommal úgy a 
városi hatóság részéről, valamint a megyei hivatalok részéről egyházunk iránt 
legmelegebb tiszteletet s jóakaró pártolást találtunk. Az imaház papiakkal 
együtt 24.600 koronába került, sok időbe, sok éber gondoskodásba kerül, mig 
a 17.000 koronát kitevő adósságát ez a gyenge, fiatal gyülekezet kifizeti. 
Higyjünk annak a léleknek feltámadásában, amely hajdan Pozsega vidékén 
az evangéliom által olyan sokakat meghóditott egyházunknak, s támogassa 
ezt a missiót teljesítő ifjú egyházat úgy az egyetemes egyház, mint a kerület 
a gyámolitó gyám intézettel együtt. A horvát magas kormánynak évi rendes 
segélyezéséhez bírjuk az Ígéretet.

5. Zágráb iskoláiban a városban 108 evangélikus gyermeket taníttatott 
az elmúlt iskolai évben, a hozzá tartozó filiáiban s szórványokban 180-at. 
Iskolái által terjeszti gyarapodását a városban egyházunknak. Az 1912. évi 
számadása szerint bevétele volt iskoláinak 26.906 korona 90 fillér. A más 
vallásbeliek intelligens elemei gyermekeiket a mi iskoláinkban taníttatják s
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igy lehetséges csak, hogy az egyház fenntartására s az iskolákra 36.979 K 
* 46 fillért költhettek az elmúlt esztendőben. — Akié az iskola, azé a jövendő 

—, van, lehet reménységünk, hogy egyházunk túl a Dráván biztos lépésekkel 
halad előbbre. Itt említem meg, hogy két tanítója az egyháznak, miután 
nyugdíj-intézetük a tanítóknak Horvátországban még nincsen, óhajtanának fel
vétetni az egyetemes s országos lelkészi nyugdíj-intézetbe ! ? Stohl Ferencz 
mlinszkai levita-tanitó nyomdokán, ki a múlt évben felvétetett az intézet tagjai 
sorába, talán kérésük majd teljesíthető lesz, amit én is jó lélekkel, melegen 
ajánlanék az egyet, nyugdij-intézeti bizottságnak. Az egyházi élet a hozzám 
érkezett jelentés szerint kielégítő, ezekben az izgalmas időkben a nemzetiségek 
közötti megértés még elég jó lábon áll. y

6. Nagybrsljaniczai leánygyülekezet imaházának ünnepélyes felavatását 
püspök ur Öméltóságának megbízásából, előterjesztésemre április hó 13-án a 
zágrábi lelkész ur, Bayer György végezte. — A belovári vagy a velinszkei 
missiói körben a missiói lelkészi állás szervezését a beállott politikai zavarok 
s háborús idők miatt jobb időkre halasztottuk.

Jelentésemet a horvát-szlavón missióról azzal a kéréssel fejezem be, ki
sérje kerületünk éber figyelemmel egyházunk missióját Horvát-Szlavon or
szágban s amennyire lehet, áldozatok árán is segítse elő annak sikeres haladását.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést egész terjedelmében 
tudomásul veszi.

8 7 1 .  Olvastatott a kér. gyámintézet jelentése, mely szerint a folyó hó 
25-én és 26-án tartott gyámintézeti üléseken fájdalmas érzéssel vették tudo
másul a kér. gyámintézet egyházi elnökének nagyt. Lőw Fülöp urnák 1912 
november 15-én történt elhalálozását.

Az elhalálozás által megüresedett egyházi elnöki állásra az illetékes 
egyházmegyei gyámintézetek Kiss János eddigi kér. pénztárost választották meg.

Az igy megüresedett pénztárosi állást Rájter János megválasztása által 
töltötték be.

A lemondás folytán megüresedett egyet, gyámintézeti egyházi elnöki 
állás betölthetése czéljából kerületi gyámintézetünk nagyt. Bognár Endre gyám
intézeti jegyzőre, mint a gyámintézeti szent ügy régi lelkes munkására adta 
szavazatát.

Tudomásul vette s jóváhagyta a pénztáros múlt évi számadásait.
Tudomásul vették az ez évi gyámintézeti gyűjtési munkára vonatkozó 

elnöki jelentést.
Megállapították a segélyezés mikéntjét.
Mint eddig is történt, mostanra is tisztelettel kérik a gyámintézeti jegyző

könyvnek a kerületi jegyzőkönyvnek a kerületi jegyzőkönyv függelékeképen 
leendő kinyomatását.

A jelentés tudomásul szolgál. A gyámintézeti jegyzőkönyvnek 
a kerületi jegyzőkönyv függelékeként leendő kinyomatását egyszer- 
smindenkorra a közgyűlés elrendeli. 8*
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‘̂ 7 3 .  Az egyházkerületi gyámintézeti jelentés kapcsán püspök ur be
jelenti a közgyűlésnek, hogy Bélák István ur, a veszprémi ev. egyházmegye 
nagyérdemű felügyelője, a dunántúli egyházkerületi gyámintézetre 500, a kő
szegi felsőbb leányiskolára hasonlóképen 500 korona alapítványt tett.

Az egyházkerületi közgyűlés a nagylelkű alapítványt hálás 
köszönettel fogadta s adományozónak elismerését nyilvánította, egy
úttal utasította az egyházkerületi gyámintézet, illetve pénzügyi bi
zottság elnökségét az alapítólevél három példányban leendő ki
állítására s annak beküldésére.

3 7 3 .  Felvétetett Bothár Dániel jelentése az egyházkerületi levéltárnak 
1912/1913. évi állapotáról a következőkben :

Főtiszt, és Mélt. Egyházkerületi Közgyűlés !
Kötelességemből kifolyólag tisztelettel jelentem, hogy az egyházkerületi 

levéltárba a múlt 1912/13. év folyamán a következő ügydarabok érkeztek és 
helyeztettek el :

1. Püspöki jelentés a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1912 aug. 
28-án megnyitandó évi rendes közgyűlésére.

2. Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 junius.
3. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 junius.
4. Vasi közép ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 

junius.
5. Az 1905. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletei. 

1 csomag.
6. Az egyházkerületi felügyelőre beadott szavazatok. 1 csomag.
7. Soproni felső ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 

1912 julius.
8. Kemenesaljái ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 

1912 junius.
9. Vasi felső ág. hitv. ev. egyházm. közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 julius.
10. Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1912 aug. 28-án és 29-én tar

tott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 2 példány.
11. Dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 

1912 augusztus.
12. Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 szept.
13. Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi evangéliomi egyesület 1912 

aug. 27-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.
14. Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 julius.
15. Dunántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 szept.
16. Dunántúli ref. egyházkerület népiskolai tanügyi bizottságának 1912 

szeptember 12-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv.
17. Soproni alsó ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 

1912 julius.
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18. Theológiai szak- és lelkészvizsgai munkák 1912. évről.
19. Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 okt.
20. Zalai ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 julius.
21. Erdélyi református egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 

november.
22. Magyarországi unitárius egyház főtanácsának 1912 okt. 27—29-én 

tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.
23. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 november.
24. Dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1912 nov.
25. Magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1912 november 6—9-én tartott 

egyetemes közgyűlésének jegyzőkönyve. 2 példány.
26. Magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház levéltárának jegyzéke.

I. kötet. 1791. évig.
27. Az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének kéziratai.

1 csomag. '
28. Dunántúli református egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1913 

április.
29. Dunamelléki református egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 

1913 május.
A kér. könyvtárban való elhelyezés cséljából megküldte püspök ur a 

budapesti tudományegyetem 1911/12. tanévi és a Luther-társaság 1911. évi 
kiadványait. Ezeket úgy, mint az 1910. évi statisztikai közlemények 42. kö
tetét, melyet a püspök ur az igazgatók és tanárok rendelkezésére bocsátott, a 
könyvtárban helyeztem el.

Folyóiratokban járt a levéltárnak: Protestáns Szemle és Gyámintézet.
Jelentem továbbá, hogy a levéltárnak rendezését egyidőre abba kellett 

hagynom, mert most minden időmet a könyvtárnak és vele együtt a levél
tárnak tisztogatása és dezinficiálása veszi igénybe. A főiskolai nagybizottság 
megtette erre vonatkozólag a kért intézkedéseket, a munka most is javában folyik.

Teljes tisztelettel
a Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlésnek

Sopron, 1913 julius 31. alázatos szolgája:
Bothár Dániel 

egyházker. levéltáros.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 
pontos kezelésért elismerését fejezi ki.

^ 7 4 .  Az elnökség jelenti, hogy a kőszegi felsőbb leányiskola jótékony 
czélra a maga kebelében 153 korona 15 fillért gyűjtött.

Az egyházkerületi közgyűlés a gyűjtött összeget az egyház- 
kerület által kezelt 205 koronás alapítványhoz csatolta a leányiskolái 
egyesület rendelkezési jogának fenntartása mellett.
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ÖTT>- A jövő évi közgyűlés helyéül az egyházkerületi közgyűlés Czell- 
dömölköt tűzte ki.

Több tárgy nem lévén, a püspök ur buzgó imádságával az elnökség a
tanácskozást befejezettnek nyilvánította.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítettük

D r. B erzsen y i Jenő
egyházkeriileti felügyelő.

D r. László Kálm án  

W eöres István.

Jegyezte :
F re y le r Lajos

h. vil. aljegyző.

Kőszegen, 1913 augusztus 28-án.

G yu rá tz  Ferencz
püspök.

Bancső Antal 
Scholtz Ödön  

B eyer Theophil.
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Jegyzőkönyv.

Felvétetett a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület gyámintézetének
1913. évi augusztus 23-én tartott bizottmányi üléséről.

Jelen voltak az egyházmegyei gyámintézetek kiküldöttei és nagyszámú 
érdeklődő közönség.

Buzgó éneklés és imádkozás után Kiss János helyettes elnök üdvözli a 
bizottmány jelenlévő tagjait s miután bejelenti, hogy ez a mai gyűlés nem
csak a püspök ur meghívó levelében, hanem az elnökség által a bizottmány 
tagjaihoz egyenként külön is megküldött meghívás által kellőképen közzé 
tétetett, a jelenlevők számára való tekintettel is a határozatképességet meg
állapítja s a tanácskozást megnyitja.

A felszólalni akarók neveinek feljegyzésére és a felszólalások sorrendjé
nek nyilvántartására jegyzőt kéri fel.

1- A helyettes elnök sajnálattal jelenti, hogy báró Solymosy Ödön világi 
elnök urat betegsége akadályozza e mi mostani gyűléseinken való megjele
nésben.

Felkéri Károlyi Endre kemenesaljai gyámintézeti elnököt a társelnöki 
szék elfoglalására.

A bizottmányi ülés sajnálattal értesül báró Sólymosy Ödön 
ur Öméltóságának betegségéről s annak az óhajtásnak ád kifeje
zést, hogy a jó Isten minél hamarább és minél teljesebb mérték
ben állítsa vissza egészségét.

Q -  A helyettes e. elnök fájdalmas érzések között tesz jelentést arról a 
nagy veszteségről, mely egyházkerületünk gyámintézetét nagyt. Lőw Fülöp ur
nák 1912 november 15-én bekövetkezett halálával érte. Intézkedést kér aziránt, 
hogy a mrgdicsőültnek emlékezete jegyzőkönyvünkben megörökittessék.

A bizottmány fájó megilletődéssel vesz tudomást szeretett 
elnökének, nt. Lőw Fülöp urnák elhunytáról. Hálával emlékezik 
meg azokról az érdemekről, melyeket a megboldogult gyámintéze
tünk ügyeinek bölcs és szeretetteljes intézése körül és szegény,
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segítségre szoruló egyházaink s intézményeink érdekében kifejtett 
buzgósága által szerzett.

Megbízza s felkéri az elnökséget, hogy a holnapi napon tar
tandó ünnepi közgyűlésen legyen tolmácsa azoknak a kegyeletes 
érzéseknek, melyekkel a körünkből elköltözött megdicsőült vezér 
iránt mindnyájan viseltetünk.

Megbízza az elnökséget, hogy még ezen a közigazgatási 
esztendő folyamán hívja fel az esperességi s ezek révén a helyi 
gyámintézeteket arra, hogy egy Lőw Fülöp nevét viselő alapítvány 
megteremtéséhez adakozásukkal hozzájárulni szíveskedjenek.

3 -  Az elhalálozás folytán megüresedett kerületi egyházi elnöki állás 
betölthetése czéljából az esperességi gyámintézetekhez a helyettes elnök jelen
tése szerint br. Solymosy Ödön felszólitást intézett oly czélból, hogy azok egyházi 
elnököt választó szavazataikat gyűléseiken adják le s az alapszabályok 11. §-a 
értelmében kiállítva küldjék be a kerületi gyámintézeti jegyzői hivatalhoz. A 
kerületi gyámintézeti jegyzőt pedig arra kérte fel, hogy a beérkezendő szava
zatokat gyűjtse össze s azután egy általa összeállítandó bizottságban bontássá 
fel, számiáltassa össze s eljárásáról tegyen e mai gyűlésen véleményes jelen
tést. Jelenti a helyettes elnök továbbá, hogy az egyházmegyei gyámintézetek 
szavazataikat valamennyien Írásban beadták a kerületi gyámintézeti jegyzőhöz. 
A jegyző s az általa összeállított bizottság megbízatásában eljárt, az eljárásá
ról szóló jegyzőkönyvet a gyűlés elé terjesztette.

Felolvastatván ez a jegyzőkönyv, kitűnt belőle, hogy a beadott szavaza
tok általános többségével Kiss János kerületi gyámintézeti pénztáros s helyet
tes elnök választatott meg egyházi elnökké.

Tudomásul szolgál. A bizottmány üdvözli az uj elnököt s 
munkálkodására Isten áldását kéri.

4L. Az egyetemes egyházi elnök lemondása folytán megüresedett állásra 
a múlt évi kerületi gyámintézeti gyűlés jegyzőkönyvének harmadik pontjára 
való utalással, mégis a múlt évi egyetemes gyámintézeti gyűlés jegyzőkönyvé
nek kilenczedik pontja értelmében a választást a mai gyűlésen kell megejte
nünk, illetőle'g erre nézve a közgyűlésnek javaslatot tennünk.

A bizottmány nagytiszteletü Bognár Endre egyetemes gyám
intézeti jegyző urra, mint szent ügyünk érdemekben gazdag régi 
munkására adja egyértelmű lelkesedéssel választó szavazatát.

Megbízza az elnökséget, hogy az ezen határozat által beadott 
szavazatot az egyetemes gyámintézet világi elnökéhez, báró Láng 
Lajos őnagyméltóságához a kellő időben terjessze fel.

5 .  A világi elnök bemutatja az egyházkerületi pénztáros 1912/13. esz
tendőre vonatkozó számadását és Éder József ellenőrnek ezen számadások 
átvizsgálására vonatkozó következő jelentését:

„Kiss János egyházkerületi gyámintézeti pénztáros 1912/13. évi számadá
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sát tüzetesen átvizsgáltam s az átvizsgálás alapján jelentésemet a következők
ben terjeszthetem elő :

Összes bevétel v o l t ...................................................... 8189-68 K
Összes kiadás v o l t .................................... ...... . . 8087-38 „

Készpénzmaradvány: 102*30 K

Az alapok 1912. évi deczember 31-én igy állottak:
1. Rupprecht Lajos alap (értékpapír)........................  2000*— K
2. Káldy József alap a tartalékkal együtt . . . .  1122-44 „
3. Berzsenyi Miklósné alap (tk p t.)............................... 2045-05 „
4. Berzsenyi Jenő alap ( t k p t . ) ........................................... 1067-83 „
5. Véssey Sándor alap ( t k p t . ) ...........................................1057-77 „
6. Petrics-alap ( t k p t . ) ................................................  398 60 „
7.  Luther-alap (tkpt.)................................................ ' .  126 89 „
8. Kézi p é n z t á r ..........................................  207‘42 „

Összesen : 8026'— K

Az itt felsorolt összegekről szóló értékpapírokat és takarékpénztári betét
könyveket folyó évi augusztus 12-én megvizsgáltam és igazolom, hogy azok 
meg vannak, s úgy tőke-összegükben, mint kamataikra vonatkozólag a szám
adás adataival pontosan egyeznek.

Mivel a számadás minden tétele okmányokkal van igazolva, nyugodt 
lelkiismerettel javasolhatom, hogy Kiss János pénztárosnak 1912— 13. évi 
számadására vonatkozólag a pénzkezelésben s a számadásvezetésben muta
tott gondosságának méltánylása jnellett a felmentvény megadassék.

Nemescsó, 1913 augusztus 19.
Éder József s. k. 

ellenőr.“
Az ellenőr jelentése alapján Kiss János pénztárosnak az 

1912—13. évi számadásokra vonatkozólag a szokásos fenntartások 
mellett a bizottmány a felmentést hálás köszönetének tolmácsolása 
mellett megadja.

6 .  Kiss János pénztáros elnökké történt megválasztatására való utalás
sal a pénztárosi állás alól leendő felmentetését kéri s uj választás elrendelé
sére hívja fel a bizottmányt.

A bizottmány méltányolja a lemondott pénztáros indokait, a 
lemondást elfogadja, egyúttal elrendeli, hogy a mostani gyűjtések 
szétosztása, illetőleg szétküldése után az értékek és az esetleges 
készpénzmaradvány az ellenőr közbejöttével s ennek elnöklete alatt 
egy három-tagu bizottság által jegyzőkönyvileg adassanak át a 
megválasztandó uj pénztárosnak.

A megüresedett pénztárosi állásra a bizottmány nt. Rájter



János kukméri lelkészt és felsővasi egyházmegyei helyettes gyám
intézeti elnököt választja meg. Buzgó munkálkodására Isten áldá
sát kéri.

7 .  Olvastatott az 1913. évi kerületi gyámintézeti munkálkodásról szóló 
elnöki jelentés, mely szerint

a) az összes gyűjtés volt:
Győri egyházmegyében . 985 86 K ( - 46-23)
Kemenesaljái » 672-38 „ ( + 174-67)
Külső somogyi n  • 387-77 „ ( - 45-80)
Soproni alsó n  • 553-24 „ ( - 12-27)
Soproni felső n  • 3086-88 “ ( - 881-34)
Tolna-baranyai n  • 1145-76 „ ( - 49-16)
Vasi felső » • 4679-30 „ ( - 38393)
Vasi közép »  • 866-85 „ ( - 33-60)
Veszprémi t f  • 2679 07 „ ( +  1496-41)
Zalai V 331 98 „ ( + 79-13)

Összesen : 15389 09 K
Ezek szerint hét egyházmegyében csökkent a gyűjtés végeredménye ösz- 

szesen 1452-33 K-val, viszont emelkedett három egyházmegyében összesen 
1750-21 K-val, összesen tehát emelkedett 297-88 K-val.

Az egyes egyházmegyéknél észlelhető csökkenések magyarázatául fel
említem elsőben is azt a körülményt, hogy a tavalyi évben két Ízben hordoz
tatok meg híveink között a gyámintézeti gyűjtő-ivet, amennyiben a rendes 
adományokon kivül a Pank-alapra is gyűjtöttünk 531 "27 K-t, azután pedig 
azt a másik esetet, hogy a soproni felső egyházmegye, igen helyesen, egy
némely tőkéjét az idén a múlt évitől eltérőleg felszólításomra nem uj bevétel
ként számolta el.

A veszprémi egyházmegyében észlelhető ez idei nagyon örvendetes fel
lendülésnek magyarázata pedig abban a felbuzdulásban rejlik, mely ott a 
lelkeket az egyetemes gyámintézetnek az egyházmegye területén való meg
jelenésén érzett örömnek hatása alatt elfogta.

Ami az egyes gyámintézeti czélokat illeti, melyekre az esperességi és 
helyi gyámintézetek a gyűjtések eredményének felosztásánál tekintettel voltak, 
ezekre vonatkozólag a következő csoportosítás ád felvilágosítást :

b) Szabadrendelkezésre adott:
Győri esperességi gyámintézet ........................401 •— K
Kemenesaljái „ „ ........................ 302-28 „
Külső somogyi „ „ ........................150— „
Soproni alsó „ ' „ ........................ 23015 „
Soproni felső „ „ ........................614-68 „

Átvitel: 1698 11 K
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Áthozat: 1698* 11 K
Tolna-baranya-somogyi esperességi gyámintézet . . . 459‘98
Vasi felső „ „ • 124034
Vasi közép „ „ . . .  344 90
Veszprémi „ „ . . .  31360
Zalai „ „ . . .  180-—

Összesen : 4236 93 K

c) Egyetemes tökére : Győri esperességi gyámintézet : 2, Vasi felső : 
3580, Veszprémi: 44, Tolna-baranyai: 11 '56, Lyceumi bel-
missiói egylet: 40. Ö sszesen ................................................13336

d) Leopoldiánumra : Győri esperességi gyámintézet : 4, Soproni
alsó : 4, Soproni felső : 2, Tolna-baranya : 2-48, Vasi közép :
1. Összesen . ............................................................  13-48

e) Szeretetadományra : Győri esperességi gyámintézet : 77-44,
Kemenesaljái: 7993, Somogyi: 5230, Soproni alsó: 51'85,
Soproni felső: 219‘63, Tolna-baranya: 28749, Vasi felső:
368*31, Vasi közép: 87-32, Veszprémi: 17083 (megjegyez
vén, hogy a holnapi napon begyülendő offertórium ide lesz
csa to la n d ó )..............................................................................  139480

f) A Gusztáv Adolf-egyletre : Kemenesaljái esperességi gyáminté
zet : 1, Somogyi : 15, Soproni felső : 5204, Tolna-baranyai :
34 94, Vasi felső : 6 78, Vasi közép : 5, Veszprémi : 23, Teol.
akad. gyámintézet: 728. Összesen .....................................145-04

g) Egyéb határozott czélokra beküldött a kerületi pénztárba a 
Győri esperességi gyámintézet : 28, a somogyi esperességi 
gyámintézet : 55, a soproni alsó : 2075, soproni felső 2, 
a tolna-baranyai : 20 88, a vasi felső : 40, a veszprémi : 844 1.
Összesen....................................................................................  250 74 „

Összesen: 6174-35 K

Ehhez járul még a gyámintézeti tőkék ez évi kamatja, és pedig:
Királyföldy Péter alap kamatai................................................ 470 — K
Ostffy Pál n i i  • ■ • 9 4 - -  „

Rupprecht Lajos i i i i  . . . . . 80’— „

Káldy József a f i ................................................ 45-85 „

Berzsenyi Jenő » „ (2 évi) .  .  . 91-83 „

Berzsenyi Miklósné f f f i  . . . . . 96-17 „

Véssey Sándor n i i  » 49-52 „

Petries i i a  . . . . . 18-23 „

Luther f f i i  . . . . . 5-78 „

Kézi pénztár f f a  . . . . .

Összesen :
8-95 „  

960-33 K
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Hozzá jön még a múlt évi készpénzmaradvány . 102-30 K
és a holnapi offertórium.

így tehát a kerületi gyámintézet ez évi jövedelme :
Gyűjtésekből.............................. 6174 35 K
Kam atokból..............................  96033 ,
Múlt évi készpénzmaradvány . 102-30 „

Összesen : 7236-98 K és a holnapi offert.

Ezen összegből a központba küldendő a Királyföldy és az Ostffy-alap 
kamatjövedelmének fele: 282 K, Szabadrendelkezésre: 2108-46 K, Egyetemes 
tőkére: 13336 K, Leopoldiánumra : 13*48 K, Szeretetadományra : 139480 K 
(és a holnapi offert.) G. A.-egyletre : 145'04 K, Székács alapra : 10 K, Jubileumi 
Luther-alapra : 20 K, Külmisszióra : 66 K. Összesen 417314 K  (és a holnapi 
offert.)

Tőkésítendő: Káldy-alap kamataiból: 5‘85 K, Berzsenyi Miklósné alap 
kamataiból: 9647 K, Petrics-alap kamataiból: 18-23 K, Luther-alap kamatai
ból : 5‘78 K, Kézipénztár kamataiból : 8"95 K. Összesen 134‘98 K.

Határozott czélokra adandó: 179'74 K.
Kiosztható : 277412 K.
Ezen összegen kívül Dunántúlt illeti a Nagy szeretetadomány, a Leopol- 

diánum, a Kis szeretetadomány és a Bocskay-alap kamatai. Ezeket az egye
temes gyámintézet fogja a kerületi gyámintézet ajánlása alapján egyházaink 
között kiosztani.

Kedves kötelességemnek tartom elismerésem kifejezése mellett felemlíteni 
azokat az egyházakat névszerint is, amelyek a gyámintézet czéljaira saját 
kebelükben nagyobb, 100 K-t meghaladó adományt gyűjtöttek. Ilyen egyházak 
a győri egyházmegyében: Győr: 458-22 K, Kemenesaljái egyházmegyében: 
Nemesdömölk: 11868 K, a Soproni alsó egyházmegyében: Nagygeresd : 
103‘36 K, Vadosfa : 107-62 K, Soproni felső egyházmegyében : Ágfalva : 11846 K, 
Locsmánd : 224-48 K, Ruszt : 11966 K, Sopron: 1122-50 K, Soproni női 
gyámintézet: 575-67 K, Lyceumi belmissziói egyesület: 263-17 K, Soproni 
képezdei belmissziói egyesület: 139'46 K, Tolnai egyházmegyében: Hidas, 
100 32 K, Vasi felső egyházmegyében : Alnó : 106-80 K, Borostyánkő : 197-50 
K, Felsőlövő : 625'96 K, Kőszeg : 434’26 K, Kukmér : 792'53 K, Ókörtvélyes : 
322-94 K, Pinkafő: 870 K, Rohoncz : 12840 K, Városszalonak : 37545 K, 
Vasdobra: 157-49 K, Vasi közép egyházmegyéből: Bodóhegy : 101-42 K, 
Szombathely: 109-31 K, Veszprémi egyházmegyéből: Pápa: 984-16 K, Vár
palota: 24192 K, Veszprém: 153 K, Zalai egyházmegyében: Csemez Elek 
egyházmegyei felügyelő ur 100 K.

Voltak azonban olyan gyülekezetek is, ahol a gyámintézet kérő szava 
nem talált meghallgattatásra a híveknél, vagy ami valószínűbb, nem volt aki 
előttük ennek a kérő szózatnak visszhangot keltő tolmácsa lett volna. Ilyen
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gyülekezet volt a Tolna-baranyai egyházmegyében : Nagybábony, Bikács, 
Kaposszekcső, Gyönk, Kismányok, Nagyszokoly, Sárszentlőrincz.

Nem volt ugyan kitüntetve a számadásban, de egyik-másik gyülekezet 
csekély gyámintézeti adományának láttára nem zárkózhattam el attól a 
gondolattól, hogy olyan egyházközségeink is alighanem vannak, ahol a 
gyámintézet iránt való érdeklődés csak annyiban nyilvánult meg, hogy a gyüle
kezet közpénztárából, a hivekre kivetett egyházi adóból tessék-lássék czéljából 
néhány koronát kiutaltak, s ezzel azt hitték, hogy eleget tettek a gyámintézet 
szelleméből fakadó kötelességüknek.

Nem úgy van ! A gyámintézeti czélokra szánt összeg eredete ne a kive
tett adó, hanem a híveknek a testvérek iránt való atyafiságos szeretetéből, az 
egymáshoz való tartozás eleven érzéséből nyújtott önkéntes adomány legyen. 
Ismételten kérem ezért lelkésztestvéreimet arra, hogy amennyire lehetséges, 
ők maguk legyenek gyülekezeteikben a gyámintézet kertészei. Maguk vegyék 
kezükbe a gyűjtő-ivet és hordozzák meg gyülekezeteikben úgy, hogy az min
den családfőnek a szeme elé kerüljön. Ha a lelkész személyesen megy el 
híveihez és megismerteti velük a czélt, melyre áldozatot kér tőlük, ha meg
mondja nekik, hogy azoknak a mi hitfeleinknek részére kell a segítség, kik 
elemi csapások, számbeli- avagy anyagiakban való megfogyatkozásuk, vagy 
elszigetelt nehéz helyzetük miatt kénytelenek nélkülözni a templom- és az 
iskola áldásait, s akik a körülöttük lakó másként hívőknek sokszor igen heves 
ostroma közben csak a legnagyobb megerőltetéssel bírják megőrizni az apák 
által ránk hagyott szent örökséget, — bizonyos, hogy nem szól hiába. Nincs 
az a szegény család, mely a kilincsére tévedt koldusnak hetenként legalább 
egy krajczárt ne nyújtana. Pedig ezek között az országutat rovó vándor kol
dusok között akad olyan is, aki nem azért jár küszöbről-küszöbre, mert kény
telen vele, hanem azért, mert nincs jó barátságban a becsületes kenyeret biz
tositó tisztes munkával. Ha ezek számára még a legszegényebb háznál is akad 
egy héten egy krajczár, egy esztendőben tehát egy korona, akkor el sem 
képzelhető, hogy a mi egyházát szerető, papját tisztelni tudó népünk feleljen 
azzal, hogy nincs, nem adok, amikor a lelkész a Krisztus szegényei számára 
kér tőlük nem többet, csak ugyanannyit.

Az egyházmegyékben mutatkozó gyűjtési eredményt összehasonlítva a 
lelkek számával, a következő arányszámok nyújtanak képet a gyámintézeti 
munka intenzivitásáról : Egy lélekre esett az idei gyűjtésből a győri egyház
megyében : 5 2 fill., a Kemenesaljáiban : 3 6 fill., Külsősomogyiban : 2 8 fill., 
Soproni felsőben: 13'6 fill., Soproni alsóban : 4'9 fill., Tolna-baranyaiban: 
2 fill., Vasi felsőben: 151 fill., Vasi középben: 2-4 fill., Veszprémiben : 10 8 
fill., Zalaiban : 8 6 fill.

Az elnöki jelentés azon része, mely az adakozási készség 
növekedéséről tesz tanúságot, örvendetesen szolgál tudomásul.

Elismerését fejezi ki a bizottmány a Soproni felső, Vasi
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felső és a Veszprémi egyházmegyék, nemkülönben a Zalai esperes- 
ség buzgólkodásáért.

Kéri a helyi gyámintézetek elnökeit, hogy ne fáradjanak meg 
a gyámintézet érdekében teljesítendő Istennek tetsző, áldást ered
ményező munkában, s vegyék kezükbe s folytassák buzgósággal 
ezután is a gyűjtés vezetését.

8 .  A kiosztást megelőzőleg az e. elnök bemutatja a segélyért beérkezett 
kérvényeket. Ismerteti a kérvények kivonatait és az ezekhez csatolt részletes 
kimutatások alapján a folyamodó egyházak és az intézetek anyagi helyzetét.

A gyámintézeti bizottmány ajánlja a nagy szeretetadományra : 
Veszprém és Nemeskér egyházközségeket úgy, hogy e két gyüle
kezet között a nagy szeretetadomány összege két egyenlő részlet
ben megosztassék.

A Leopoldiánum kamataira : Börcs és Felsődörgicse egyház- 
községeket épugy, mint a nagy szeretetadománynál két egyenlő 
részre osztottan.

A kis szeretetadományra : Jánosháza leányegyházközséget.
A Bocskay-alapra : Belecska leányegyházközséget.
A fent említett 2774'12 K összegből megszavazza a Rupprecht 

alap 80 K-t kitevő kamatait Répczeszemere leányegyháznak.
A Berzsenyi Jenő alap két évi kamatait 91 83 K-t Barlahidának.
Barcsnak, Zalaegerszegnek és Bakonyszentlászlónak egyenkint 

200—200 K-t, Németzsidány, Ivánegerszeg, Felsőlövői tanitó- 
képezde, Kismartonnak, Tolnanémedinek egyenként 150— 150 K-t-

Nagydém, Nagybarátfalu, Antunovácz, Veperd, Pinkafői árva
ház, Felsőcsalogány, Tapolczafő, Nemesleányfalu, Pusztaszentlászló- 
nak egyenként 100— 100 K-t.

Elnöki, jegyzői, pénztárosi általányokra 270 K-t, a külmissziói 
egyletnek az alapítványi tőke harmadik részletéül 25 K-t.

Fenntart évközi esetlegesen felmerülő kiadások fedezésére 
57 29 K-t.

A többi beérkezett kérvényeket részint az egyetemes gyám
intézethez, részint pedig a Gusztáv Adolf-egyesülethez ajánlólag 
terjeszti fel a bizottmány.

O . Egyéb tárgy nem lévén, az elnökség megköszönve a jelenlévő bizott
sági tagok mindvégig kitartó meleg érdeklődését, buzgó ima és éneklés után 
a tanácskozást befejezettnek jelenti ki azzal a gyűlés által elfogadott javaslat
tal, hogy a jelen jegyzőkönyvet az elnökség hitelesítse.

Jegyzetté :
Kiss János s. k. Horváth Dezső s. k.
kér. gyámint. e. elnök kér. gyánűnt. jegyző.

«
Károlyi Endre s. k.

helyettes világi elnök



Jegyzőkönyv.
F e lvé te le it a d u n á n tú li ág . h itv . ev. e g y h á z k e rü le t gyá m in té ze tén ek  19 13 . évi 

augusztus hó 2 6 -án  Kőszegen ta r to t t  ün ne p i k ö z g y ű lé s é rő l.

1- Istentisztelet után Kiss János h. elnök üdvözli a nagy számban jelen
lévő közönséget, az ünnepi közgyűlést megnyitja s felkéri Freyler Lajos kőszegi 
egyházközségi felügyelő urat a világi elnöki szék elfoglalására.

2 .  Olvastatott a folyó hó 25-én tartott kerületi gyámintézeti bizottmányi 
ülés jegyzőkönyve, melynek kapcsán Kiss János kegyeletes szavakban emlé
kezik meg kerületi gyámintézetünk volt elnökének, néhai Lőw Fülöp urnák 
1912 nov. 15-én történt elhunytáról.

A közgyűlés a bizottmányi jegyzőkönyvben foglaltakat tudo
másul veszi, az intézkedéseket és határozatokat jóváhagyja. Néhai 
Lőw Fülöpnek a kér. gyámintézet nagyérdemű elnökének emlékét 
hálás kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében.

Elrendeli, hogy Balikó Lajos kőszegi lelkésznek a gyűlést 
megnyitó istentiszteleten mondott imája, Pálmai Lajos győri lel
késznek ugyanezen alkalommal tartott egyházi beszéde, valamint 
Kiss János egyházi elnöknek néhai Lőw Fülöp kér. gyámintézeti 
elnök felett mondott emlékbeszéde a Gyámintézet czimü lapban 
kinyomattassék s azután különlenyomatban sokszorosittatván, az 
egyházmegyei gyámintézetek utján a helyi gyámintézetek tagjainak 
kellő számú példányokban megküldessék.

Köszönetét mond a kőszegi gyülekezetnek a templomnak 
gyüléstartásra történt átengedéséért, továbbá a gyülekezeti ének
karnak s vezetőjének, Hamar Gyula urnák, a jelenlévő közönséget 
áhítatra hangoló művészi szép énekléséért és a templomajtóban az 
offertorium gyűjtése körül buzgólkodó hölgyeknek fáradozásukért.

3 -  Buzgó éneklés és imádság után az ülés bezáratott.

Hitelesítik : Jegyzetté :

Kiss János s. k.
egyházi elnök.

Horváth Dezső
egyházkerületi gyámintézeti jegyző.

Freyler Lajos s. k.
világi h. elnök.



A  dunántúli ág. hítv. ev. egyházkerület tisztikara.

Püspök: Gyurátz Ferencz főrendiházi tag.
Egyházkerületi felügyelő : egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő.
Egyházkerületi egyházi főjegyző: Bognár Endre.
Egyházkerületi világi főjegyző: dr. Ajkay Béla.
Egyházkerületi egyházi aljegyző: Madár Mátyás.
Egyházkerületi világi aljegyző: Hegyeshalmi Fischer Elemér.
Tiszteletbeli jegyző: Nagyalásonyi dr. Barcza Dezső.
Egyházkerületi főszámvevő : Jausz Vilmos.
Egyházkerületi ügyész: dr. Kluge Endre és Berecz Ábel.
Egyházkerületi ellenőr: —
Alszámvevő: Szabó Kálmán.
Egyházkerületi pénztáros: Weisz Kornél.
Egyházkerületi levéltáros: Bothár Dániel.
Püspöki titkár: Baldauf Gusztáv.

I. Egyházkerületi főiskolai nagybízottság.

Elnökök: Gyurátz Ferencz püspök és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

1. Tagok az egyházkerület részéről:
a) Egyháziak:  Stettner Gyula, Bognár Endre, Horváth Sámuel, Hor

váth Sándor ^paksi), Farkas Mihály, Poszvék Sándor, Madár Mátyás, Varga 
Gyula, Beyer Teofil, Jausz Vilmos mint számvevő. Póttagok:  Németh Pál, 
l’só Vincze, Farkas Elemér, Nagy Sándor, Tomka Gusztáv, Hérints Lajos.

b) Vi lágiak:  Berzsenyi Dezső, Hrabovszky Mór, Mechwarth Ernő, dr. 
Rátz Ottó, Véssey Lajos, Bélák István, dr. Ajkay Béla, Héring Zsigmond, 
Hrabovszky István, Berzsenyi Sándor, dr. Ostffy Lajos, Berecz Ábel, utóbbi 
mint egyházkerületi ügyész, dr. Schneller Aurél, mint egyházkerületi felső 
leányiskolái helyi bizottsági elnök. Póttagok:  dr. Stráner Gyula, Mayer 
Oszkár, dr. László Kálmán, Takáts Lajos, dr. Móritz Dénes.

c) Igazgatók:  Bancsó Antal, Hollós János, Papp József, Budaker Károly.
2. Tagok a tanári kar részéről: Payr Sándor, Simkó Endre.
3. Tagok a soproni egyházközség részéről : Ziermann Lajos, Pöttschacher 

István, Menyhárd Frigyes, dr. Zergényi Jenő, Töpler Lajos, dr. Démy Lajos. 
Póttagok:  Rösch Frigyes, Albrecht Alfréd. — Jegyző :  Payr Sándor.
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Elnök: dr. Rátz Ottó ny. táblai biró, főiskolai felügyelő.
Tagok: Ziermann Lajos, Hering Zsigmond, Menyhárd Frigyes, Poszvék 

Sándor, Albrecht Alfréd, dr. Zergényi Jenő, Bancsó Antal, Hollós János, Papp 
József igazgatók, Szabó József tápint. gondnok, Dala Jenő jegyző.

III. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: a) egyházi  részről :  Stettner Gyula, Bognár Endre, Payr 
Sándor, Horváth Sámuel;

b) világi részről :  Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, Bélák István, 
Mechwarth Ernő, Mayer Oszkár.

IV. Egyházkerület! törvényszék.

Elnök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelő. 
Közbirák: a) egyházi  részről :  Horváth Sámuel (1915), Bognár Endre 

(1918), Varga Gyula (1918), Németh Pál (1918), Scholtz Ödön (1919);
b) világi részről :  Berzsenyi Dezső (1915), Barcza Géza (1915), dr. 

Rátz Ottó (1918), Bélák István (1918), dr. László Kálmán (1918); c) a tanári, 
illetve tanítói karból :  Szutter Dániel (1915), Payr Sándor (1918).

d) Jegyzők: dr. Móritz Dénes (1918), Bélák Lajos (1918).
e) Ügyészek: dr. Kluge Endre (1918), Berecz Ábel (1918). V. VI.

V . Egyházkerületí pénzügyi bizottság és gyámoldaí -igazgatóság, egyúttal 
egyházkerületi nyugdíjügy! bizottság.

Elnök: Hering Zsigmond.
Tagok: a) egyházi részről :  Menyhárd Frigyes; Poszvék Sándor, 

Breyer Jakab, Scholtz Ödön, Bancsó Antal, Jausz Vil-mos, Ziermann Lajos, 
Varga Gyula, Frühwirth Károly ; Hivatalból mint egyházkerületi gyámintézeti 
egyházi elnök : Kiss János ;

b) világi részről :  dr. Rátz Ottó, dr. Démy Lajos, Hollós János, 
Hajnal Endre, dr. Zergényi Jenő, dr. Mihály Kálmán kulcsőr, dr. Brunner 
Emil jegyző.

VI. Egy házker ületí népiskolai bizottság.

Elnök: Farkas Mihály, dr. Ostffy Lajos.
Tagok: a) egyházi részről :  Tomka Gusztáv, Payr Sándor, Bancsó 

Antal, Hérints Lajos, Papp József, Simkó Endre, Sass István, Benedek Vincze, 
Koczor Márton; b) világi részről :  dr. Ajkay Béla, dr. Zergényi Jenő, dr. 
Barcza Dezső, Töpler Károly, Boday Dezső, Takách Ferencz.

IL Egyházkerületi főiskolai kísbízottság.



Elnök: Bognár Endre egyházi,  dr. Ajkay Béla világi.
Tagok : a) egyházi  részről :  Madár Mátyás, Bancsó Antal, Németh 

Pál, Horváth Sámuel, Varga Gyula, Farkas Mihály, Horváth Sándor (paksi), 
Pálmai Lajos, Hérints Lajos ;

b) világi részről :  Berzsenyi Dezső, Bélák István, dr. Kluge Endre, 
Mechwarth Ernő, dr. Berzsenyi Jenő (siklósi), Berzsenyi Sándor, dr. Kobilitz 
Elek, dr. Fischer Gyula.

VIII. Egyházkerület! számvevőszék.

Elnök: Varga Gyula egyházi ,  dr. Ajkay Béla világi.
Tagok: a) egyházi  részről :  Madár Mátyás, Kiss János; b) világi 

részről :  Radó Gyula, Berzsenyi Dezső, dr. Móritz Dénes.

IX. Lelkészvízsgáló bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: dr. Rátz Ottó, Berzsenyi Dezső, Horváth Sámuel, Scholtz Ödön, 
Poszvék Sándor, Bancsó Antal. Póttagok:  Farkas Mihály, Farkas Elemér, 
dr. László Kálmán, dr. Stráner Gyula.

X . Egyházkerületí tanképesítö bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: Farkas Mihály, Kapi Gyula. Póttag:  Menyhárd Frigyes.

XI. Egyházkerületi íeánynevelő-íntézetí felügyelők.

Varga Gyula esperes, Weöres István.

XII. Helyi leánynevelő-íntézeti bizottság.

Elnök: dr. Schneller Aurél.
Tagok: Beyer Teofil, Szovják Hugó, Weöres István, Stettner Ottó, Unger 

Károly pénztáros, Czeke Gusztáv, Terplán Kornél, Balikó Lajos.

XIII. Zsinati törvényeket végrehajtó, illetve szabályrendeleteket készitő
bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferencz püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: a) egyházi részről :  Bognár Endre, Scholtz Ödön, Horváth 
Sándor (paksi), Ziermann Lajos; b) világi részről :  Bélák István, Nagy 
József, Berecz Ábel, dr. Kobilitz Elek, Véssey Ferencz.

VII. Egyházkerületí véleményező bizottság;.
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Elnök: Kiss János egyházi ,  báró Solymossy Ödön világi.
Tagok: Az egyházmegyei gyámintézeti elnökök.
Jegyző: Horváth Dezső.
Pénztáros: Rajter János.

X V . Báró Baldácsy alapítványt kezelő bizottság.

A dunántúli evang. egyházkerület részéről tagjai: Gyurátz Ferenci 
püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő. Pót tag :  (választás alatt).

XVI. Felsölövöí tanintézetek bizottságai,

a) Iskolai nagybizottság.

Elnök: Stettner Gyula főesperes egyházi ,  Hrabovszky István egyház- 
megyei felügyelő, világi.

Tagok: a) dunántúli egyházkerület által választottak:  Seregély 
Dávid, Ulreich Pál, Freyler Lajos, dr. Schneller Aurél, Friedenreich Gusztáv 
Adolf.

b) Iskolai kisbizottság.

Elnök: Stettner Gyula.
Tagok: a) hivatalból :  Németh Samu igazgató, Stettner Aurél igaz

gató, Graiziger Kornél internátusi felügyelő, Unger Mihály biró, Kurz János 
egyházgondnok.

b) Felsőlövő által választott 9 tag.
c) A főgimnázium tanári karának két, a tanítóképző-intézet 

tanári karának egy képviselője.

c) Tanképesitő bizottság.

Elnök: Stettner Gyula főesperes.
Tagok: az egyházkerület által választott két tag:  Beyer Teofil, 

Jakab Elek.

XIV. Egyházkerület! gyámíntézetí bizottság.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1913 augusztus 
27. napján K őszeg  városában  megnyitandó évi rendes

közgyűlésére.

1 . Egyházkerületünk híven az örökölt régi szokáshoz, évenként megtartott 
rendes közgyűlésén számot* vesz az egyházi és iskolai téren végzett hivatalos 
teendőkről. Elintézi az alkotmány értelmében hozzátartozó ügyeket és hatá
rozatot hoz a felmerült közigazgatási vitás kérdésekben. Aki azonban a mai 
viszonyokat, a kornak fokozódó követelményeit komoly figyelemre méltatja : 
annak be kell vallania, hogy a közigazgatás szokott folyamatának rendben 
tartása ma már az egyház jövőjének biztosítására nem elég. Szükséges a 
benne rejlő erkölcsi erőt — mely az üldöztetés idején oly hatalmasnak 
bizonyult — minden fokon, a hívek egész seregében uj életre kelteni, közös, 
szent czélokra egyesíteni.

Az egyháznak feladata ápolni a lélek titokzatos erejét : a hitet, mely 
áthidalja a múlandóság és az örökkévalóság közötti űrt, a halandó embert 
összeköttetésben tartja a teremtő és gondviselő Istennel. Az egyház a hit 
szövétnekénél az igazságban Isten akaratját mutatja s ennek teljesítését 
állítja mindenkor mint főczélt szemünk elé. A kijelentett ige hirdetésével 
őrzi az uj-szövetséggel örökségül nyert lelki szabadságot, mely a haladásnak 
nélkülözhetetlen feltétele. A hit, remény, szeretet élesztésével egyengeti utun
kat Krisztushoz, aki „lett nekünk Istentől igazság, szentség és váitság“. 
Vallás és az ezáltal közvetített eszményi nélkül elveszti az emberi élet 
magasb jelentőségét s végül is csak az érzékiségnek rabságává, állati tengő- 
déssé válik. A hit, midőn a számadásra emlékeztetéssel hűségre tanít az 
igazsághoz, lelkesedésre a szent elvekért, midőn a halandót a sors csapásai 
alatt is híven kisérve balzsamot hoz a fájó sebekre s a szomorú jelen után 
szebb jövendőt, a szenvedő erénynek megdicsőülést, a halál után uj életet 
igér : — mint a melengető, éltető nap a természetben — a legnagyobb áldás 
az erkölcsi világban.

Az egyház az egyén, a család és a társadalom lelki boldogulása mel-
Evang. püspöki jelentés, 1913. ]



2
lett őrködik; e magas rendeltetésével egyszersmind méltó arra, hogy hívei 
ingatlan hűséggel ragaszkodjanak hozzá s mindenkor áldozatkészséggel telje
sítsék szolgálatában kötelességüket. Jóltevő lelkidajkai tisztét azonban csak 
úgy töltheti be mindig hathatósabban, hogy ha híveiben mélyen gyökeredzik 
az élő hit. Ez pedig egyedül ott várható, hol már a családi körben mint 
szentélyben a szülői szeretet hívén gondoskodik, hogy gyermekének zsenge 
keblében jókor felkeltessék a vallásos érzelem és zavartalan fejlődjék nem
csak a szülői intés, hanem a szülői példa hatása alatt is. Legyen a családi 
hajlék szentély, amelyben a gyermek csak olyat lát és hall, ami szivét neme
síti, fejlődő értelmének, akaratának jó irányt mutat. Tiszteletreméltó példát 
mutat a valláserkölcsi nevelésre nézve a régi Róma története a köztársaság 
hanyatlásáig. A római polgár házában a tűzhely oltár is volt s az istenség
nek és a megdicsőült ősök szellemeinek közellétére emlékeztetett. A család
tagok őrizkedtek minden rossz szótól, tettől, amelylyel házi isteneiket, 
elődeiknek láthatlanul közellevő szellemeit megsérthették, a gyermekeket 
megbotránkoztatták volna. Az apák, ha lakomára gyűltek össze, gyermekei
ket is magukkal vitték, hogy ezek jelenléte figyelmeztesse őket az hiedelem
nek, tisztességnek mindig szem előtt tartására. A ‘ szülők szigorúan őrködtek, 
hogy a család hite s erkölcsi érzete magzataikban megszilárduljon, különösen 
azért is, hogy egykor az ő emlékezetű knek is kegyelettel adózhasson az utód 
s ők haláluk után is örvendhessenek azon boldogságnak, mely a gyermeki 
hálából fakad.

A szülők ma is a vallásos neveléssel gyűjtik boldogságukhoz az alap
köveket. Méltán mondja az Írás : „Az Istennek félelme a bölcsesség kezdete“. 
Amely felnőtt gyermek gondolkozásának, akaratának, tetteinek istenfélelem az 
útmutatója: az nemcsak ismeri, de be is tölti a szeretet nagy törvényét, élete 
áldás lesz a családra, mely őt szülte s nevelte és mellőle a szülő nem sírva 
megyen koporsóba. A családnak saját boldogulása érdekében is főkötelessége 
lankadatlan oda törekedni, hogy gyermekei ne csak élelemben, ruházatban 
nyerjenek kellő ellátást, hanem gyarapodjanak a vallásos érzésben, Isten és 
emberek előtt való kedvességben is. Ne hiányozzék egyetlen hajlékból sem 
e három könyv: a biblia, az énekes- és az imakönyv. A nyugalom óráin ottan- 
ottan a családfők találjanak arra is időt, hogy a hozzájuk tartozókkal együtt 
a bibliából egy-egy fejezet felolvasásával, közös énekléssel, imádkozással 
házi istenitiszteletet tartsanak. Ennek csak nemesbitő hatása lehet úgy a fel
nőttek, mint a gyermekek lelki életére. A gyülekezetek vezetői, a nőegyletek 
nemes czélu munkát végeznek, ha arra is kiterjesztik gondjukat, hogy az 
ínséggel küzdő, szegény családok — amennyiben önerejükből megszerezni 
nem tudják — a szeretet adományakép kapják meg az uj-szövetséget, az 
énekeskönyvet s imakönyvet. Ugyanazon gondoskodásban részesitendők a 
szórványban lakó hivek is. Testvéri részvéttel kell fenntartani ezekben is 
az egyházhoz tartozás érzetét s buzdítani őket gyermekeiknek egyházunk 
hittanaiban nevelésére.
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A családi hajlékban megkezdett vallásos, erkölcsi nevelés folytatására 
az iskola van hivatva. Az iskola nem lehet csak oktató, de kell, hogy nevelő 
intézet is legyen. így gyakorolhat igazán nemesbitő, jó hatást az erkölcsi 
életre. A nevelés eszközli a növekvő gyermek újjászületését, lelki tehetségeit 
fejleszti, emlékezetét hasznos ismeretekkel gazdagítja, megismerteti vele az 
erkölcsi törvényeket, megmutatja neki az utat, amelyen őt a kötelesség hü 
betöltése nyomán a család áldása s a közbecsülés kiséri. A vallásos irányú 
nevelés, midőn a növendékben az Isten félelmét neveli : akkor egyszersmind 
összeköttetésbe hozza az eszményi világgal, mindig határozottabban tünteti 
fel előtte az élet magasabb czélját és a hü lelki fejedelmet : Jézust, akinek 
követése ut a legfőbb jóhoz : Isten országához. Erősiti benne a hitet, ezzel 
az ideálizmust s megtanítja lelkesedni, áldozni azért, ami szent és jó. Vallá
sos nevelés nélkül az iskolai oktatás befejezetlen, egyoldalú munka, az ifjú
ság szivét parlagon hagyja, lelkét csak a földhöz, az anyagi érdekhez bilin
cseli. Hit nélkül az emberben a felebaráti szeretet érzelme is elhervad. 
A rideg önzés lesz a gondolkodás s a tettek egyedüli rugója, mely csak 
követel, de áldozni nem tud, mások iránti kötelességet, hálát, részvétet 
nem ismer.

A tanítók midőn buzgón fáradoznak azon, hogy az istenfélelem és az 
emberszeretet érzetének ápolásával biztosítsák az ifjúság jellemének nemes 
irányban fejlődését : méltók a társadalom tiszteletére. A lelkészek is, ha a 
tanítókkal testvéri egyetértésben munkálkodva, lehetőleg megosztják az iskolai 
vallásos nevelés gondját, az ismétlő-iskolai hitoktatásnak elvállalásával, a 
konfirmálásra előkészítéssel hathatósan közremunkálnak, hogy az életbe kilépő 
ifjakban az élet az egyház hű tagjait, a Krisztus igaz követőit s minden jó 
ügynek lelkes támaszait tanulja ismerni.

A vallásos nevelés fontossága sürgetően követeli egyházunk részéről a 
gondoskodást, hogy az evangélikus családok gyermekei nemcsak ott, hol saját 
gyülekezeteink tartanak üfenn iskolákat, de ha az állami, vagy más felekezetű 
iskolákba járnak is, evang. hitoktatásban okvetlen részesüljenek. Az e czélra 
hozott áldozat egyházvédelem s ennek ki kell terjednie a szórványokra is. 
A hitoktatásnak bármi okból elmaradása, gyengülése a hívek máshova 
átolvadásának megkönnyítése, az egyház vesztesége.

Igaz, hogy mint sok példa mutatja, a szülők nem minden házban 
teljesitik az iskolával egyetértőén kötelességüket gyermekeik nevelésénél. Sok 
helyen a szülők szive csak az anyagi érdeken csüng, gyermekük leikéről 
nem érnek rá gondoskodni. Ennek erkölcsi életét nem építik, hanem rombol
ják. Mig az iskola imádkozni tanit, a családi körben gyakran káromkodni, 
átkozódni tanul a növendék. Mig az iskola a hitet, az igazság tiszteletét s a 
szeretet törvényét oltogatja a gyermek keblébe: ez a hanyag, tisztükről meg
feledkezett szülők körében folyton csak a gyűlölködést, az ellenséges indula
tok kitörését látja. Mindig több szülő találkozik, aki, hogy magának kevesebb 
gondja és több kényelme legyen, gyermekét azon indokolással, hogy maga
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nem képes eltartani, egyszerűen az állami gyermekvédelem gondozása alá 
adja. Az ily előforduló szomorú jelenségek a cura pastoralisnak a gyülekezet
ben mindenhova elható gyakorlására, a hívek serege mellett éber őrködésre 
serkentenek. Ha a lelkész a tanköteles növendékek otthonát is felkeresi 
s megérteti a szülőkkel a nevelés fontosságát s ennek őreájuk is végered
ménykép várható hatását, ha emlékeztet azon igazságra, hogy az apa, anya 
nemcsak szóval, de példával is nevelik maguknak gyermekükben az áldást, 
vagy átkot : ezzel felébreszti bennük a kötelesség tudatát s elérhet a lelki
atyai gondoskodással annyit, hogy a család nem rontja le azt, amit az iskola 
és a templom építenek.

Az elemi tanfolyamokat, ismétlő-iskolát bevégzett növendékek nagyobb 
része a munkatérre kerül. Itt gyakran sokat látnak, hallanak olyat, ami meg
zavarja gondolkozásukat s a rossz példa kisértő erejével vonz eltántorodásra 
az iskola által mutatott iránytól. A durva, trágár beszéd, az idősebbek iránti 
tiszteletlenség, a semmi tekintélyt ismerni nem akaró dacz,. a féktelenségre 
hajló Önzés, szívtelenség, a szent dolgok felett gúnyolódás, napjainkban 
aggasztóan terjed az ifjúság körében s a fiatal keblekben nem egyszer 
elfojtja az iskolai nevelés hatását.

Az életben az ifjúra váró kisértés erejét ellensúlyozhatják a lelkész 
s tanító urak, ha egyetértő buzgósággal munkálkodnak azon, hogy a csalá
dokban emefkedjék a vallásosság, hogy a családi körbe vissza-visszatérő fel
nőtt gyermekben a szülők példáján mindannyiszor felujuljon az egyház
szeretet. Óhajtandó, hogy a lelkész már az ismétlő-iskolában kezdve megalapítsa 
az ifjusági egyleteket, a növendékekkel megkedveltesse a vallásos szellemben 
vezetett vasárnapi iskolát s összejövetelek, előadások rendezésével alkalmat 
nyújtson nekik a nemesebb szellemi élvezetekben részesítés mellett a lelki 
épülésre, művelődésre. Az egyház részéről tapasztalt ily szerető gondoskodás 
erősiti a jó hajlamot az ifjakban s megóvja őket a kisértések lélekrontó 
hatásától. Szükséges továbbá a nő lelki világában rejlp erőt is munkára hívni 
az egyház érdekében. A nöegyletek minden esetre szervezendők minden 
anya- és leánygyülekezetben. A tapasztalat azt tanúsítja, hogy az e czélra 
irányuló buzdítás nem sziklára hullott mag. Egyházkerületünk legtöbb gyüle
kezetében már van alapszabályok mellett munkálkodó nőegylet. Az ily egye
sületekbe sorakozott családanyák áldozatkészségükkel ébren tartják saját 
körükben az élő és munkás hitet, példájukkal szorosabban odafüzik gyerme
keiket is az általuk szeretett egyházhoz.

A vallásos érzés nemcsak az egyénre nézve áldás, ez nagyfontosságu 
tényező a társadalom, a nemzet emelkedésénél, boldogulásánál is. Azonban 
az élet ma már a hitvallásnak nemcsak szóval hangoztatását várja, hanem 
mint az élő hitnek megnyilatkozását, az evangélium nagy tanának, az ember
szeretet eszméjének tettekben megvalósítását is követeli. _ Oly alkotásokkal 
kell az egyháznak a híveit átható hitről bizonyságot tennie, amelyek a Krisz
tusnak köztünk munkálkodó leikéről tanúskodnak s mindig szélesebb körre
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kihatólag árasztanak áldást. A feladatát igy betöltő egyház reményiheti, hogy 
munkáját a világ elismeréssel, tisztelettel kiséri és hogy saját népe a hála 
érzetével ingatlanul ragaszkodik hozzá.

A lelki gondozás tovább terjesztése czéljából szükséges volna oly 
missiói lelkészi állások szervezése, amelyekről meghatározott időben az oda
csatolt szórványokba rendesen kijárna a lelkész, az összegyűjtött hívekkel 
istenitiszteletet tartana s erősítené bennük az evangélikus egyházhoz tartozás 
érzetét. Ez nagy jótett volna az anya- és leánygyülekezetektől távoleső hit- 
sorsosainkra névé. Ily helyeken az evang. iskola hiányában a missiói lelkész 
útmutatása, felügyelete mellett átvehetné a család a hitoktatás végzését s 
meggátolható lenne az evang. növendékeknek — kik más felekezetű iskolába 
járnak — más vallásban neveltetése. Vegyes házasságok kötése alkalmával 
a reverzális adásával járó veszteségeink nagy számát rendszerint a lelki 
gondozástól távoleső szórványok szolgáltatják. E veszteségek aggasztó arányát 
a missiói lelkészek buzgó munkája csakhamar lefokozná.

3 -  Óhajtandó volna egy egyházkerületi árvaháznak mielőbbi létre
hozatala. Ennek szükséges voltát minden elfogulatlan gondolkodó belátja 
s gyámolitására a részvét minden gyülekezetben felkelthető lenne. Mily jóté
kony munkásságot gyakorolhatna ezen árvaház egyházunk körében ! Hány 
szegény gyermeket menthetne ez ki az elhagyatottságból s biztosíthatná szá
mára az evangéliom szellemében nevelést ! Ily intézményben is közönségünk 
az evangéíiomi jóltevő szeretetnek, az élő hitnek megnyilatkozását látná. 
Egyszersmind emelkednék a tisztelet az egyház iránt, amely ily alkotásokkal 
tördeli a nyomor hatalmát s fogyhatlan szeretettel hoz áldozatot a szegény 
árvák gyámolitására.

Az egyházkerület 1911. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 216. pontja 
alatt olvasható határozattal jelölte meg azon intézkedésekét, amelyekkel az 
örökké emlékezetes reformáció négyszázados évfordulóját megünnepelni szándé
kozik. Az ott felsorolt tervek magukban véve mind figyelmet érdemelnek 
ugyan, de ily nagyjelentőségű ünnepre készülésnél nem merítik ki az egyház- 
kerület feladatát. Méltóan ünnepeljük meg a reformáció emlékét egy köz
érdekű oly intézmény alkotásával, amely hiányt pótol, jóltevőleg hat a társa
dalom bajaira s tiszteletre keltve mutatja a világ előtt az egyházban munkálkodó 
élő hitnek alkotó erejét.

Ily nemes czélu intézmény volna éppen az egyházkerületi árvaház 
emelése és pedig Kőszegen az árvák számára berendezett elemi iskolával. 
Az ebben az elemi osztályokat végzett tehetséges leánynövendékek tovább 
folytathatnák tanulmányaikat nőnevelő-intézetünkben. Egy árvaház építése, 
a társadalom szükségletének megfelelően átalakított nőnevelő-intézet fel
virágoztatása oly feladat, amely körül méltán összpontosítja az egyházkerület 
figyelmét, erejét.



4 .  A felsőbb leányiskola, mint a tapasztalat országszerte bizonyítja,
nem felel meg mai berendezésével czéljának, nem tud gyökeret verni, mert 
nincs kapcsolatban a gyakorlati élettel. Egyre veszti vonzó erejét ; annyira, 
hogy a két felsőbb osztályban már csak alig nehány tanuló van, sőt — mint 
a most végzett tanévben megtörtént — a VI. osztályra egy növendék sem 
jelentkezett.

E tények félreérthetlenül sürgetik felsőbb leányiskolánknak más jellegű 
intézetté átalakítását. Lehetne ugyan szó női főgimnáziummá kifejlesztéséről, 
csakhogy a latin női középiskola inkább csak oktató intézet lenne s az 
evangéliomi nőnevelés megszűnne főczél lenni, annál is inkább, minthogy 
minden valószínűség szerint a mi növendékeink képeznék benne a kisebbséget.

Legczélszerübb intézkedés lesz a felsőbb leányiskolának polgári leány
iskolává átalakítása s vele kapcsolatban egy evangélikus tanító nő képző-intézet 
berendezése.

E czélra egy uj épület emelése legkevesebb 500.000 korona költséggel 
járna. Ezzel szemben az egyházkerület azon esetben is, ha a felsőbb leány
iskola létező épületét 200;000 koronáért eladhatná, csak ennek ára és a 
Kőszeg sz. kir. város részéről várt 100.000 korona segély, vagyis összesen 
csak 300.000 korona állana rendelkezésére. A még hiányzó 200.000 korona 
kiadási többlet fedezésére egyáltalán nem találnánk forrást. Ennek folytán 
egy ily irányú terv kivitele legyőzhetlen akadályba ütközik.

Van azonban a kérdésnek egy más, kevesebb áldozattal járó meg
oldása. Ha ugyanis a több év előtt szerzett s közvetlen az intézet mellett



7

képző-intézet felállításával, a női kézimunka, kertészeti oktatás berendezésével 
az intézet vonzereje tagadhatlanul növekednék, látogatottsága biztosítva lenne. 
Melegen ajánlom a jelzett czél pártolását a nőnevelés minden barátjának 
s a megvalósítására irányuló intézkedést az egyházkerület figyelmébe.

£5. A társadalmi viszonyok alakulásával oly irányzat nyomul mindinkább 
előtérbe, mely a néposztályok között a múltban uralkodott ellentétek kiegyenlíté
sére törekszik, a nyomor hatalmának gyöngitését, a megélhetés feltételeinek 
a munka nyomán mindenki számára biztosítását, a szerencsétlenek sorsának 
enyhítését, az elhagyottak ügyének felkarolását s a közjóiét emelését a társa
dalom elsőrangú feladatának hirdeti. A szocziálizmus ezen czélt a társadalmi 
rendre erősen kiható változtatásokkal véli elérhetőnek. Hogy elveinek mind 
jobban megvalósulására egyesitett törekvése romboló erővé ne váljék : szük
séges, hogy az egyház az evangélium lelkének : a szeretetnek az életben is 
gyakorlásával hathatósan munkáljon közre az emberiség sebeinek orvoslásán. 
Ily módon mérséklőleg hat a radikális irányzat törekvésére s fenntartja 
a népben a hitet, hogy az egyház az ő első jóltevője, aki baját megérti 
s készséggel nyújt gyámolitó kezet boldogulásához. Ennek tudatában ragasz
kodik hozzá s nem veti magát vallásától, egyházától elszakadva a jelszavak
kal és más osztályok ellen a gyűlölet hirdetésével izgatók rendelkezése alá. 
A már-már elvitázhatlanul fontos szocziális kérdések figyelemre méltatása 
nagyon is indokolt egyházi téren is. Az egyház szolgálatában a nemes 
eszméknek a néppel közvetítésére első sorban a lelkész és tanító vannak 
hivatva, mint a szeretet nagy tanát hirdetőknek nekik főtisztük minden alkal
mat felhasználni, amelylyel a népet jól felfogott érdeke iránt felvilágosíthatják, 
helyzetének becsületes törekvéssel javításához, jövőjének biztosításához az utat, 
módot megmutathatják s jóakaró részvéttel bizalmát megnyerve megóvhatják 
a káros irányzatok hatásától. Hogy azonban e téren munkásságuk minél 
sikeresebb lehessen, ismerniök kell a létező társadalmi rend s ennek alap
kövei mellett a szocziálizmus elveit, czéljait és tanai közül azokat, melyek 
a tulajdonjog, a család, haza, az egyház tiszteletben tartása mellett töre- 
kesznek helyes irányban fejleszteni a közjólétet : őszintén pártolják, a rom
boló irány ellen pedig határozottan állást foglaljanak. A szocziális tanok 
ismeretének megkönnyitése végett tanácsos volna a theol. akadémián s a 
tanítóképző-intézetben a szocziális tanokkal, czélokkal foglalkozás is. így a 
leendő lelkészek, tanítók, midőn tanulmányaikat bevégezve az életbe kilép
nek : a már szerzett ismeretek birtokában könnyebben tájékozhatják magukat 
a társadalomban hullámzó eszmék helyes, vagy helytelen iránya felől. Bizto
sabban gyakorolhatnak iránytadó befolyást népük gondolkozására, megvédik 
az embertársaik sorsa iránt tanúsított részvéttel az egyház tiszteletét még az 
életfenntartás feltételeiért folyó munka terén is. Közelebb hozzák a népet az 
egyházhoz, mikor sorsát szivükön hordozzák. Ha megértetik vele saját jól fel
fogott érdekét s törekesznek reábirni az egyén, a családok jövőjének biz-



tositásához czélszerüeknek elismert tényezők elfogadására és pl. a munkások 
számára törvényhozás utján létrejött nyugdij-intézetbe belépésnél, a hitel- s 
fogyasztási szövetkezetek, segélyegyletek szervezésénél, a selyemtenyésztés, 
intenzív kertészet, a jövödelmező gyümölcstermelés módjának ismertetésénél 
jó tanácscsal, útbaigazítással támogatják a népet: ez végül is elismeri bennük 
jóltevőit s hálás kegyelettel gondol az egyházra is, mely neki oly vezéreket 
nevel, kik vele testvérileg együttéreznek s az érette fáradozásban örömöt 
találnak.

Az egyházat közelebbi ' érintkezésbe kell hoznunk az élettel, csak igy 
ellensúlyozhatjuk a radikál szocziális áramlatnak hóditó terjeszkedését, a 
gyülekezetek, lelkészek, tanítók munkásságának a nép sorsára is kiható áldá
sos hatását kell óhajtanunk, nehogy a hívek serege megszokja máshol 
keresni az útmutató vezéreket s vallásellenes izgatok befolyása alá jutva las- 
sankint szakadozni érezze a köteléket, mely őt az egyházhoz fűzi.

6 -  Mindig érthetőbben sürgeti a valláserkölcsi közérdek a vasárnapi 
munkasziinet megtartását. Kiterjesztendő a szünet nemcsak a kézi munka- 
ágakra,- de az értelmi munkával elfoglalt osztályokra, az összes bíró
ságokra, állami, megyei hivatalokra is. A vasárnapnak megszentelése nem
csak az egyházra, de az egyénre, a társadalom minden tagjára is fontos, 
akár kézi, akár szellemi munkában fáradozzék. A szakadatlan erőfogyasztás 
végül is a s z í v  elfásulására, idő előtti kimerültségre, megrokkanásra vezet. 
A fáradalom napjai után nélkülözhetlen az egészség fenntartása czéljából is 
a pihenés napja az erő gyűjtésére. Azt sem feledhetjük, hogy az ember 
az erkölcsi világnak is tagja s mint ilyennek eszményi czélok is állanak 
előtte. Ha szüntelen csak a földiekért küzd, egyedül az anyagi jólét, élve
zet keresésében akarja látni az élet rendeltetését : akkor érezni fogja 
a csalódást. Lelke elsivárul, keblében csak elégedetlenséget, meghasonlást 
kelt azon tudat, hogy az önzés rabigájában csak a testnek élve, semmi 
magasabb eszmét nem szolgált. A testi lét bálványozásával a lelki kincseket 
eltékozolta, igy jutalma csak a késő bánat lehet. Hogy erkölcsi feladatát 
betölthesse, az embernek szüksége van ideálizmusra is, amelyet éppen a val
lás ápol. A munkaszünettel ünnepelt vasárnap nyújt főkép alkalmat a hat 
napi munkában megfáradtnak a lelkiekről, az erkölcsi rendeltetésről meg
emlékezésre. Lelki épülésre várja a templom a híveket, hogy megadják 
Istennek, ami Istené. És miután a nemzet életére is kiható, fontos tényező 
az erkölcsi törvények tisztelete s ennek első feltétele, a nép vallásos érzése: 
az állam saját érdekében munkálkodik, ha nem gátolja, hanem törvényhozási 
intézkedéssel lehetővé tenni igyekszik, hogy polgárai a hetedik napon lelki 
szükségleteik kielégítéséről gondoskodhassanak.

Ez idő szerint a hivatalok vasárnapon is működésben, az állami alkal
mazottak lekötve vannak, templomba csak ritka esetben mehetnek. A nép 
megszokta ügyes-bajos dolgaival vasárnap keresni fel az illető hivatalokat



és látván, hogy ott nincs különbség vasárnap és hétköznap között: azon 
meggyőződésre jut, hogy a munkaszünet őreá nézve is csak akkor kötelező, 
ha ő maga is jónak találja. Ez is egyik oka, hogy a templomlátogatók 
sora ritkul.

a*
Van ugyan törvényeinkben megemlékezés a vasárnapi munkaszünetről, 

mint az 1868. évi Lili. t.-cz. 19. §-ban : „Vasárnapokon minden nyilvános 
és nem elkerülhetlenül szükséges munka felfüggesztendő“ . Ezen intézkedés 
megszegését a büntető törvény kihágásnak minősiti, mely száz forintig terjedő 
pénzbüntetéssel büntetendő. Az 1891. évi XIII. t.-cz. 1. §-a kimondja, hogy: 
az ipari munkának : „vasárnapokon, valamint szent István király napján 
a magyar szent korona országainak területén szünetelnie kell“ .

A végrehajtásnál azonban e törvény ereje lépten-nyomon megcsökken. 
A vasárnapon végzett nyilvános munkát az illetők az elodázhatlanságra hivat
kozással szokták — rendszerint sikeresen — menteni. Az ipari munkaszünet
nél maga a törvény is több gyári és kisipari ágnál is engedélyez kivételt. 
Határozottabb, erélyesebb törvényhozási intézkedés volna szükséges a vasár
napi munkaszünet biztosításához.

Köztudomás szerint nemcsak a testi, de a szellemi munka is kifáraszt, 
megvisel. Ennél is éppen úgy helyén volna a vasárnapi munkaszünet. Ennek 
mellőzését azzal indokolják, hogy e szünet következményekép a bíróságoknál, 
hivataloknál nagyon felszaporodnék az elintézetlen maradt ügyek száma s 
ennek megszüntetése uj erők alkalmazását tenné szükségessé, ami az állami 
kincstárt uj, tetemes kiadásokkal terhelné.

Ezen indokolás nem állja ki az elfogulatlan bírálatot. Az államnak nem
csak a pénzt, de az ethikai kérdéseket is szeme előtt kell tartania. Hogy 
a hetedik nap megszentelése kapcsolatban van a vallásos érzés épségben 
maradásával s ez ismét az erkölcsi élettel, a tiszta erkölcs pedig minden 
ország támasza, talpköve, ezt senki sem vonhatja kétségbe. Másrészről, 
hogy a ragaszkodás az egyház vallási szertartásaihoz nem gátolja a népet 
boldogulásában, a nemzetet erejének kifejtésében : ezt is a tények logikája 
tanusitja. Sokszor hivatkoznak nálunk politikai téren az angolokra. De azt 
látjuk, hogy ezek úgy öshonukban, mint távol világrészekben, ahol gyar
matokat alapítottak, a vallásban mindenütt támogató, hü szövetségesüket 
tekintik, náluk az egyház szertartásai tiszteletben vannak, a vasárnapot buz
gón megszentelik. És a vasárnapi munkaszünet, a templomlátogatás nem 
akadályozta meg az angol népet abban, hogy műveltségben, jólétben, tekin
télyben, hatalomban az összes nemzetek között a legelső sorban foglaljon 
helyet. Nem ártana, ha vallásossága, templomszeretete is figyelemre méltatott 
példakép állana előttünk.

A vasárnapi munkaszünet azonban csak azon esetben lehet igazán 
áldásos a társadalomra, ha azon napon a korcsmák s a többi szeszkimérö 
helyek zárva maradnak. Ha a törvényhozás ez iránt szigorúan nem intéz
kedik, akkor a gyarlóság a szent napot visszaélésekre használja fel mind

-  9  —
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nagyobb mértékben alkalmul, még inkább terjed e vészes ellenségnek : az 
alkoholizmusnak hódítása. Egyr.e aggasztóbb ugyanis a tapasztalat, hogy a 
szeszes italoknak, főkép a pálinkának élvezete mind általánosabb lesz 
népünknél s romboló hatását a mértéktelenség mind jobban fokozza. A mun
kások közül sokan hat napi munkadijukat a hetedik napon a korcsmában 
költik el. A munkaszünet napját az alkohol élvezetében elkábulásra hasz
nálva fel rongálják erejüket, egészségüket, s ily életmóddal állandóvá teszik 
családjukban a viszályt és a nyomort. Külellenség nem mérhet oly csapást 
az országra, mint amily pusztítást végez a nép testi, lelki életében sorvasztó 
erejével az alkohol. Ez ahol befészkeli magát a szokásba : ott szétdulja a 
családi vagyont, boldogságot, életölő betegségnek lesz utegyengetője, eltom- 
pitja az értelmet, letöri az erkölcsi érzést s rohamosan előmozdítja a nemze
dékek elkorcsosulását és elárusítóján kívül gazdagítja a kórházat, tébolydát, 
börtönt és a temetőt. Ideje volna már, hogy a társadalom, a nemzet tudatára 
jusson az alkohol nyomán járó veszedelemnek s törekedjék terjedése elé 
gátakat állítani. Ide czélzó alkalmas intézkedés volna a legkárosabb hatású 
szesz árának tetemesen felemelése és a korcsma-, pálinka-áruló helyiségeknek 
a vasárnapi munkaszünet alkalmából szombat estétől hétfőn reggelig bezára
tása. Ez utóbbira nézve maguk a községek is — támogatva a megyei köz
igazgatósági hatóság által — hozhatnának érvényes határozatot s ezzel közre
működnének, hogy a vasárnap a maga rendeltetésére legyen szentelve.

Az azonban már ma is feladata mindenütt a világi és egyházi hatósá
goknak, hogy egyetértő komoly őrködéssel a vasárnapi korcsmái, sokszor 
botrányos mulatságok látogatásától távoltartsák a gyermekeket, az összes 
iskolai növendékeket, akiknek lelkére az ott előforduló jelenetek csak méte- 
lyező hatást gyakorolnak.

Igaz jóltevői lesznek a népnek a lelkészek, tanítók, felügyelők, presbi
terek, ha az alkohollal járó veszedelem ellen a hívek körében társadalmi 
téren is lankadatlanul élesztik az önvédelem kötelezettségének érzetét. Hasz
náljanak fel minden alkalmat a felvilágosításra s értessék meg velük, hogy 
az alkohol élvezésével a maguk és családjuk egészségének, jólétének, életé
nek legvészesebb ellensége kisért. Szigorúan óvják gyermekeiket is az alkohol 
használatától, mert ha ezek az ő gondatlanságukból vagy példájukból meg
szokják a szeszt s rabjai lesznek, ebből származó nyomorúságukért a szülő
ket terheli a felelősség. Az alkohol káros hatása kiterjed még az utódokra is. 
Az alkoholista apának bűnéért bűnhődik még a gyermeke is. A statisztika 
adatai szerint a beteges természetű, hülye, gyenge elméjű s perverz hajla
mokkal terhelt magzatok legnagyobb száma a szülői alkoholizmusnak köszön
heti baját. Az erélyes, fáradhatlan munka az alkoholizmus ellen vívott har- 
czon is végül meghozza a jó eredményt. A felvilágosítás nyomán, ha lassan 
is, megjön a belátás, felébred a család iránti kötelességtudat. Kifejlődik az 
egészséges közvélemény, mely nyíltan kárhoztatja az alkoholnak hódolást 
s az ettől való tartózkodásra szoktatja az egyént.
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A vasárnapi munkaszünet tárgyában egyetemes egyházunk már egy 
Ízben— 1908-ban — intézett felterjesztést a 144. jkvi határozat alapján. Eddig 
eredménye nincs ugyan, de ebből nem következik, hogy emiatt a kérdést 
végképpen levegyük a napirendről, hanem, hogy iránta az érdeklődést még 
fokozottabb buzgalommal, még szélesebb téren élesszük. Törekedjünk a 
társadalmi érintkezésben is nyíltan a vasárnap megszentelésének fontosságára 
irányozni a figyelmet. Ha nem némul el, sőt folyton élénkül az ezt hangoz
tató mozgalom, ha mind az egyházak, mind a társadalom egyértelemmel 
sürgetik : végre is megjön a helyesen értelmezett munkaszünet s a vasárnap 
többekre nézve gyakorol hitben erősítő, erkölcsi érzésben nemesbitő hatást, 
nem lesz a korcsmák zárvatartása folytán az ártalmas szesz uralmának emelé
sére, a mértéktelenség kitörésére kiválóan használt alkalom.

T .  A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 121. pontja alatt 
elhatározta egy kérvény felterjesztését Ö cs. és ap. kir. Felségéhez az enge
délyért a zsinatnak az 1913-ik év folyamán megnyitásához. A miniszterelnök 
úrtól 1768. sz. alatt méltóságos báró Prónay Dezső egyet, egyházi felügyelő 
úrhoz érkezett leirat értelmében Ö cs. és apostoli kir. Felsége Bécsben 
f. évi márczius 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával megadta az engedélyt 
evang. egyetemes egyházunknak, hogy a folyó 1913. évben az egyetemes 
közgyűlés által kitűzendő napon a zsinatot Budapesten megnyithassa. így, 
még ezen évben a zsinattartás is feladatkép áll evang. egyházunk előtt. 
Hogy a zsinatot nem sürgette égető szükség, azt bizonyítja az egyetemes 
gyűlésen megállapított programmja is, amely szerint az uj zsinatra nem 
valami uj, fontos törvényalkotás, hanem csak a húsz év előtt tartott zsinat 
által hozott törvények egyes szakaszainak revideálása, §§-nak módosítása vár. 
Köztudomás szerint az 1893-ik évben szentesitett „Egyházi Alkotmány“ uralma 
mellett fennakadás nélkül folytathattuk egyházi ügyeink vezetését. A részlet
hiányokat pótolhattuk szabályrendeletek készítésével. Ezen alkotmánynak még 
tovább is érvényben maradása egyáltalán nem gátol sem egyeseket, sem 
egyházi testületeket abban, hogy az egyház felvirágoztatásáért buzgón közre
munkálva minden lehetőt megtegyenek. Ha a versenyen egy-egy szükséges 
alkotás létrehozatalánál az anyagi erő hiánya akadályoz : ne felejtsük, hogy 
uj pénzforrást a zsinat sem hoz magával. Az is bizonyos, hogy ha minden 
évben zsinatot tartanánk is, akkor sem juthatnánk oly törvényhez, amelynek 
egyik vagy másik pontjával szemben rövid idő múlva ne merülne fel változ
tatást óhajtó indítvány. Régi igazság, hogy: „nil perfecti sub luna“ . Azon 
aggodalom is jogosult, hogy a zsinaton nemzetiségi tendencziákból eredő 
ellentétek állanak elő. Növekszik egyházi életünk mezején a meghasonlás, 
széthúzás. Szükséges-e erre tért nyitani, mikor enélkül is oly sok a baj, 
a panasz nálunk? Végül ismeretes egyházunk örökölt szegénysége, sebeink 
orvoslásánál minden fillérrel szigorú takarékoskodásra vagyunk utalva. Indo
kolt-e ily viszonyok között egyházunknak zsinattartásra 70—80.000 koronát



áldozni, mikor mindenki tudja, hogy a zsinat az érvényben levő revideálásá- 
val erőtlenségünkön nem segit, népünk adóterhét nem könnyíti, de alig is 
fokozhatja, az egyház alkotóképességét nem neveli. A közbuzgóságot, az 
áldozatkész élő hitet nem törvényhozási rendelkezés gyújtja lángra.

Miután a kért engedély megadatott egyházunknak, a zsinatot meg kell 
nyitnia. Azonban tanácsos volna a zsinat tanácskozásait későbbre, jobb időkre 
halasztani, már csak azért is, hogy erre alaposabban elkészíthetők legyenek 
a törvényjavaslatok.

Megoldásra váró, fontos kérdés a lelkészi fizetés rendezése. Ezt azon
ban csak azon törvényhozó testület végezheti, amelyik az e czélhoz szüksé
ges fedezeti forrásokkal is rendelkezik. Egyházunkban a zsinat nem mutathat 
ily forrásra. Volna ugyan joga uj egyházi adót kivetni, csakhogy e jognak 
igénybe vétele nehezen volna ajánlható ez idő szerint, mikor egyházunk a 
hívek egyházi tartozással már is túlterhelésének enyhítésére kérelmezett egyházi 
adócsökkentési államsegélyt. — A lelkészfizetés rendezését az államtól kell 
várnunk, erre biztosítja a jogot az 1848. évi XX. t.-cz. Mikor más egyházak 
az államtól már régen nyertek nagymérvű javadalmakat, amelyeknek birtoká
ban híveiknek adóval megterhelése nélkül teljesíthetik vallási, kulturális fel
adatukat, tarthatnak fenn nevelő-intézeteket, közép- és felsőbb iskolákat : 
akkor a protestáns egyházak is, melyeknek hívei ugyanazon állami terhet 
hordozzák, ugyanazon honfiúi kötelességeket töltik be, amelyek eleitől fogva 
annyit áldoztak a közművelődés terjesztésére, az ország anyagi és szellemi 
erejének gyarapítására : méltán kívánhatják az aránylag őket megillető állami 
javadalomnak intézményszerü biztosítását. Fenn kell tartanunk azon, a köz
gyűlésen is kifejezést nyert sürgetést, hogy a kormány végre lépjen érint
kezésbe a prot. egyházak által kiküldött szükebb körű bizottsággal az állami 
dotáczió arányának meghatározására s a lelkészi fizetés rendezésére nézve. 
Ha megnyerjük a lelkészfizetés javításához államsegélyben az alapot : akkor 
foglalkozhatik ennek rendezésével a zsinat. Addig ez irányú munkája csak 
a jámbor óhajtások határai között mozoghatna.

8 -  A vallás- és közoktatásügyi miniszter törvényjavaslatot terjesztett 
az országgyűlés elé a lelkészfizetés rendezése tárgyában. Addig is, mig a tör
vény létrejön, korpótlékszerü államsegéllyel javítja a lelkészek évdiját. A 
korpótlék 5 évi szolgálat után 400 K. Ennek felét — 200 kor. — az illető 
lelkészek folyó évi március—áprilisi hónapokban már megkapták. A tiz évnél 
hosszabb szolgálati időt felmutató lelkészek ez évben két korpótlékot — 
összesen 800 koronát — nyernek. Első felét már hasonlókép az év első 
negyedében vették fel. A másik résznek kiutalványozása az év második felé
ben reménylhető.

A törvényjavaslat nem elégíti ki a lelkészi kar jogos igényeit, az aka
démiai, egyetemi tanfolyamokat végzett lelkészeknek javadalma csak 3000 K-ig 
lesz e javaslat szerint kiegészítve, igy ők határozottan hátrányban maradnak
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a hasonló, sőt alacsonyabb képesítéssel biró állami tisztviselőkkel szemben. 
A lelkész javadalmának ily alacsony fokú megállapításában csak feladatának, 
munkásságának kevésbevevését láthatja. Ha e javaslat törvényerőre emelkedik 
is, teljesen jogosult lesz a lelkészi kar azon törekvése, mely a törvény mielőbbi 
revízióját, illetőleg oly értelmű módosítását sürgeti, hogy ha már az alapfizetés 
1600 K marad, ez öt ízben ismétlődő 400—400 K korpótlékkal nyerjen 
kiegészítést 3600 K-ra. E mellett méltányos volna a lelkészek számára is a 
családi pótlék megállapítása.

9. A tanítók fizetésének rendezése ez év első felében törvényhozás 
utján elintézést nyert, de a felekezeti tanítók most is még hátrányban marad
tak az állami tanítókkal szemben. Ez utóbbiak javadalma ugyanis kedvezőb
ben van megállapítva, mint a felekezeti tanítóké. Sérelmes ezekre nézve a 
törvény azon intézkedése is, hogy kántori tisztük után járó jövedelmük is 
beszámittatik a tanítói fizetésbe. Holott az állami tanítók a hivatalukon kivül 
megengedett rendszeres foglalkozási dija nem jön tanítói fizetés számba, 
vagyis javadalmuk enélkül nyer kiegészítést.

Tekintetbe véve, hogy a felekezeti tanítók ugyanazon értékű képesítés 
mellett a kántori tiszt vitelével nagyobb munkaterhét, több felelősséget hor
doznak, mint az álla'mi tanítók: az egyházak bizonnyal továbbra is sürgetni 
fogják az állami és felekezeti tanítói fizetések, illetőleg a korpótlékok vég
eredményei között még meglevő különbség megszüntetését, valamint a kán
tori díjnak a kiegészítendő fizetésbe be nem számítását. A felekezeti tanítók 
joggal kívánják az egyenlő elbánás elvének itt is alkalmazását.

ÍO . Az 1912. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 114. pontja 
alatt a geresdi egyesség megújításának kérdését véleményezés végett lebocsá- 
totta az egyházkerülethez. Nagyon óhajtandó, szükséges a két protestáns 
egyház tagjainak testvéri egyetértése közös érdekeik védelmezésénél. Az 
egyetértést azonban kényszerrel, szabályrendelettel szilárdítani nem lehet. 
A kényszerítő erővel felruházott „Egyesség“ a gyakorlati életben nem bizo
nyult szerencsésnek, nem tudott a közvéleményben gyökeret verni. Pontjainak 
magyarázatánál, alkalmazásánál jobbról, balról szaporodnak a félreértések, 
mindgyakrabban hangzik panasz. Tiz évi tapasztalat után azt látjuk, hogy 
mindkét részen mindig többen sürgetik érvényességének megszüntetését, 
vagy legalább is mai szerkezetének megváltoztatását. A protestáns egyházak 
a lelki szabadság hirdetői, egyházi téren híveik nehezen tudnak szabály
rendeletek által kijelölt kényszerhelyzetbe beletörődni.

A félreértés, bizalmatlanság elkerülése czéljából legtanácsosabb lesz az 
egyesség oly értelmű megállapítása, amely kizár minden kényszert. Mindkét 
egyház tagjainak szabadságukra hagyja a szükségesnek talált csatlakozás 
feltételeinek meghatározását. Ha e feltételeket saját hatóságaik jóváhagyják : 
a kölcsönösen megegyezés érvénybe lép. A legfőbb, legelső biztosíték a
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szövetség üdvös hatása mellett a kölcsönös, jóakaró testvérszeretet. Ezt ápoljuk 
népünkben szóval, jó példával : akkor erősbülni fognak az összetartó kapcsok.Az Egyházkerületi Evangéliomi Egyesület.

11. Van szerencsém bemutatni az egyházkerületi közgyűlésnek az 
egyházkerületi evang. egyesület 1912. évi augusztus hó 27-én Győrött tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvét. E jegyzőkönyv magában' foglalja a jelentést is az 
egyesület egy évi munkásságáról, ismerteti az egyházmegyei lelkészegyletek 
működését. Ezen lelkészkörök összesen 26 ülést tartottak, „melyeken az 
egyházi élet terén felmerülő minden fontosabb mozzanatot megbeszéltek, 
minden kérdésnél irányitólag törekedtek hatni az egyes tagokra s ezáltal az 
egyházi közélet talaját megtermékenyíteni". Tárgyalták a hozzájuk tanulmá
nyozás, kidolgozás végett küldött következő kérdőpontokat: 1. „Az ó- és 
újszövetség, vagyis a törvény és az evangéliom. Jelentőségük az emberiség 
erkölcsi nevelésénél, hatásuk a társadalom gondolkozására, világnézetére.“
2. „A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház körében tartott zsinatok ismer
tetése. A zsinatok hatása az egyházi szervezkedésre, az összetartozandóság 
tudatának fejlesztésére, az egyház versenyképességének fokozására." 3. „Az 
1848. évi XX. t.-cz.-ben kimondott egyenlőség és viszonosság elvének helyes 
értelme a különböző egyházaknak az államhoz való viszonyában." 4. „A gyüle
kezetek jövőjét, alkotóképességét biztositó alapok gyűjtése. Mily módon 
ébreszthető az egyházközségekben az önsegély elvének követésére törekvés, 
a jövőről való gondoskodás. Hogyan szüntethető meg azon szomorú jelenség, 
hogy gyülekezeteink nagyrésze máshonnan várt segély sürgetését tartja 
évenként első feladatának." 5. „Az egyháznak és államnak különválása oly 
módon, hogy az állam teljesen magukra hagyja az egyházakat s ezek egy
általán nem várhatnak az államtól semmi anyagi támogatást." 6. „A család, 
az iskola és a templom feladata az evang. hit, egyházias szellem élesztésé- 
nél. Mikor tölti be mindenik tisztének igazságát?" 7. Felsőbb leányiskolánk 
jövője. Mi volna czélszerübb ez ügyben ? Leánygimnáziummá átalakítása 
óhajtandó-e, melynél a férfi-főgimnáziumok tanrendje kötelező már az első 
osztálytól kezdve, vagy mint polgári leányiskolának tanitónőképző-intézetté 
fejlesztése s kézimunka tanfolyamokkal kibővítése.“ 8. „Hogyan óhajtandó 
a lelkészfizetés rendezése ? Mily összeg volna törzsfizetésül méltányosan 
megállapítandó? Mennyiben lenne a házasélet, a gyermekek száma figye
lembe vehető? Mily arányban várhatnak a lelkészek korpótlékot?“ Az egyes 
kérdőpontokra behatóan kidolgozott, figyelemre méltó munkák készültek 
s terjesztettek fel az egyházkerületi evang. egyesülethez is.

Az egyházi beszédek alapjául kijelölt szentirásbeli helyekre is — Ján.
16. r. 32—33. v. és Jel. 3. r. 11. v. — érkezett két, gondosan kidolgozott 
egyházi beszéd. — Behatóan tárgyalták még az egyházmegyei lelkészegyletek 
az egyházmegyei belmissiói egyesület alakításának kérdését, valamint az 
egyetemes lelkész-egyesület alaptervezetét is.
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Az egyesületnek bevétele volt az 1912. évben . 1515 K 04JÍ11.
kiadása „ „ „ „ ■ 1291 „ 71 „

Pénztári maradvány : 223 K 30 fill.
Vagyona ö s s z e s e n ......................................  6000 K 32 fill.

Az evang. egyesület fontos egyházi czélok érdekében munkálkodik. 
Áldozatot hoz a hitbuzgóság emelésére szolgáló tényezők terjesztésére. Az uj 
házasoknak esketés alkalmával átadandó Családi Emlékkönyvet adott ki. A 
konfirmált növendékek számára megfelelő, szép konfirmácziói emléklapokat 
rendel meg és oszt ki. Gondoskodik bibliai képeknek jutányos ár mellett 
kiosztásáról. Foganatba vette a gyűjtést az egyházi sajtó-alapra. A lelkész
családok kőszegi nőnevelő-intézetünkben tanuló leányainak segélyezésére 
alapítványt tett s ezt tovább gyarapítja. Ezen alapítvány jelenleg 3281‘08 K. 
Felkeltette s ápolja a részvétet az egyházkerületi árvaház-alap iránt, melyre 
eddig 17.843-31 K gyűlt össze. Gyámolitja a népünk lelki életére közelismerés 
szerint igen áldásos hatású „Harangszó“ czimü egyházi néplapot. Tisztelettel 
ajánlom az egyesület pártolását egyházunk minden vagyonosabb tagjának 
figyelmébe. A rendes tagsági dij egy évre 2 korona. Az alapitó tagsági dij 
50 koronától kezdve. Templomépitések lelkészavatás. I

1Í2- 1912 október hó 20-án felavattam a szentgotthárdi evangélikus 
gyülekezet uj templomát Stettner Gyula főesperes, Kund Sámuel esperes, 
Varga Gyula esperes, Stráner Vilmos theol. akadémiai tanár, Baldauf Gusztáv 
püspöki titkár, Beyer Teofil, Szabó István, Ebenspanger Sándor, Kováts István, 
Kapi Béla és Czipott Géza lelkész urak segédkezésével.

Alig négy éve, hogy Szentgotthárdon megalakult az evang. egyházközség. 
Tagjai számra nézve kicsiny, de élő hitben, egyházszeretetben erős sereget 
képeznek. A hivek bizalmától környezett, fáradhatlan tevékenységű, példás 
buzgalmu fiatal lelkész : Czipott Géza támogatva az egyházért mindig tettre 
kész, hű vezértársa Mayer Károly egyházfelügyelő által, felkeltette a lelkesedést 
s bebizonyította, hogy az igaz hitbuzgóság ma is nagy erő, mely minden 
akadályon át utat nyit a kitűzött szent czélhoz. Tisztelettel kell e helyen is 
megemlékeznünk a gyülekezet első, legkiválóbb jóltevőjének : nagyságos özv. 
Desits Gyuláné úrnőnek áldozatkészségéről is. Az ő nagylelkűsége, vallásszere- 
tete volt a lankadatlan utegyengető a gyülekezet megalakulásához, az ő áldott 
jószívűsége segítette szerencsés megoldásra a templomépités fontos kérdését. 
Az ő nagylelkű adománya a templomban az értékes, szép oltár, a három 
harang közül a legnagyobb pedig testvéréé özv. Jannisné szül. engweileni 
Egloff Ottilia úrnőé. Az anyaegyházközséggé szervezkedés elismerésének, 
illetőleg a lelkészi kongrua biztosításának a kormánynál kieszközlésében 
a gyülekezetnek lelkes, hü támogatói voltak Széli Kálmán v. b. t. t. és dr.
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Varga Gábor országgyűlési képviselő urak, kik mindig a legmelegebb rész
véttel, jóakarattal kisérték az evangélikus híveknek egyházközségük jövőjének 
biztosítását czélzó törekvését. Örvendetes, tiszteletre méltó az a testvéries 
egyetértés, mely Szentgotthárdon a különböző hitvallású lakosok között fennáll 
s amelyből kifolyólag az evang. gyülekezet más vallásu jóltevők neveit is 
megörökítve őrzi jegyzőkönyvében. — A templom Bagula István építész ur 
terve alapján készült 38.272 korona költséggel. Minden alkatrészében stil- 
szerü, berendezése Ízléses, czélszerü, a szép orgona s a művészi kivitelű 
gyönyörű oltárkép megragadják a belépő figyelmét.

A hívek — még a gyári munkások is — tehetségük szerint örömmel, 
versenyezve hozták adományaikat az építésre. Tekintve azonban a fizető
képes tagok kevés számát, érthető, hogy az építkezésből tetemes adósság 
maradt. Meggyőződésünk, hogy a lelkész és felügyelő fogyhatlan buzgósága 
a közel s távolról megnyilatkozó testvérszeretet gyámolitására utat, módot 
nyit, hogy a gyülekezet e tehertől nem sokára megszabaduljon.

1912 november hó 9-én avattam fel a vcidosfai gyülekezet uj templomát 
Farkas Mihály esperes, Payr Sándor theol. tanár, Baldauf Gusztáv püspöki 
titkár, Rózsa Sándor, Farkas Elemér, Tóth Kálmán, Herincs Lajos, Mikolás 
Kálmán, Berecz Gábor és László Miklós lelkész urak segédkezésével.

A régi, artikuláris templom, mely 1734-ben épült s nyert felavatást, 
még sokáig tanúja volt az egyházunkat ostromló hitüldözésnek, de egyszer
smind annak az élő hitnek, mely a szent ügyért áldozásban, béketürésben, 
az igazság győzelméért lelkesedésben még az elnyomatás szomorú idején is 
törhetetlen maradt. Az épület a hosszú idő súlya alatt végül megrokkant s a 
megdicsőült apák utódainak buzgóságára apellált. És hogy nem hiába : ezt 
tanúsítja az uj, díszes templom, melyet az anya- és leánygyülekezetek egye
sült áldozatkészsége emelt a réginek helyén. László Miklós lelkész és dr. 
Ajkay Béla gyülekezeti és egyházmegyei felügyelő urak egyetértő, czéltudatos 
vezetése mellett felgyűlt a közlelkesedés s a hívek úgy az anya-, mint a 
leányegyházakból örömmel áldoztak a templom építésére ott, hol áldott 
emlékű elődeik viharos, zord időkben együtt kerestek vigasztalást s ápolták 
a szebb jövő reményét.

Az uj templom, melynek tervrajzát Vogel József építész készítette, gót- 
stilü s az öt leánygyülekezettel biró egyházközség híveinek befogadására 
számított impozáns épület. Belseje czélszerüen berendezve díszes oltárral, 
orgonával, felmagasló tornyában három haranggal. Az építés 102.075 koro
nába került. Ebből még fennlevő adósság 44.000 korona, ennek azon
ban már a közel jövőben letörlesztését biztosítja a hívek seregét átható 
egyházszeretet.

A somogyi egyházmegye hatáskörébe tartozó s Horvátország területén 
levő ncigybrsljanicai evangélikus leánygyülekezet imaházának felavatását a 
tőlem vett megbízás folytán Bayer György zágrábi lelkész ur végezte f. évi 
április hó 13-án.
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1913 junius hó 8-án avattam fel Pozsegában az ottani evangélikus 
gyülekezet által a múlt évben épített uj imaházat Dobrovoljac Milkó helybeli 
lelkész, Németh Pál esperes, Szerényi Sándor antunováczi, Plivelits Fülöp 
hrasztováczi, Bayer György zágrábi, Czipott Áron kácsfalui, Nagy István 
zalaistvándi lelkész és Baldauf Gusztáv püspöki titkár urak résztvevésével. 
Ezen pár év előtt alakult gyülekezet fontos missziói feladatot teljesít, ügy a 
városban lakó, mint az egyházilag hozzátartozó széleskörű diasporában levő 
híveinknek lelki gondozása, a növendékeknek vallásunkban neveltetése vár 
feladatul reá. A gyülekezet az imaház és lelkészlak építésénél gondoskodott 
konfirmándus-otthon helyiségről is, amelybe a vidéki konfirmándus gyerme
kek hitoktatásra felvehetők lesznek.

A városi hatóság részéről a gyülekezet iránt jóakaró részvétet, hathatós 
pártolást találtunk. Az általa adományozott értékes telken épült az imaház 
a lelkészlakkal együtt. A még a kezdet nehézségeivel küzdő és az építkezés
ből maradt adósságokkal terhelt fiatal egyházközség szives támogatását 
melegen ajánlom úgy az egyházkerület, mint az egyetemes egyház és a 
gyámintézet figyelmébe.

1 3 .  A lelkészi vizsgát az 1912-ik évben augusztus hó 30-ikán tartottuk 
Győrött. Vizsgát tettek : Büky Jenő, Kiss Jenő, Lórántffy Péter,^Mezey József 
és Sokoray Bálint.

A lelkészavatást az evang. egyházközség szives meghívására Várpalotán 
végeztem szeptember hó 1-én Balogh István h. esperes, Bancsó Antal theol. 
akadémiai igazgató, Payr Sándor, Proliié Károly, Stráner Vilmos theol. aka
démiai tanárok, Horváth Dezső veszprémi, Horváth Sándor várpalotai, Görög 
Ernő tési lelkészek segédkezésével. A felavatottak közül hárman, névszerint : 
Büky Jenő, Kiss Jenő és Sokoray Dániel felavatott segédlelkészek engedélyt 
nyertek az 1912— 13-ik tanévnek a németországi egyetemeken töltésére. 
Lórántffy Péter Szombathelyen, Mezey József Czelldömölkön nyertek káp- 
láni álllást.

A várpalotai ev. egyházközség a felavatási ünnepélyen gyűlt 100 kor. 
offertóriomot a lelkész- és tanitó-családok kőszegi nőnevelő-intézetünkben 
tanuló leányai segélyezésére rendelt alapítványok gyarapítására ajánlotta fel. 
Hálás köszönetünket fejezzük ki a gyülekezetnek s vezéreinek, a lelkész
avatási bizottság tagjainak s a felavatott segédlelkészeknek meleg vendég- 
szeretettel fogadásáért s a nemes czélra felajánlott nagylelkű adományért.

Imrék Sámuel hitjelölt, ki betegség miatt nem jelenhetett meg augusz
tus 30-án a lelkészi vizsgán, Sopronban szeptember 28-án tette le a vizsgát. 
Ugyanott a vizsga után felavattam Farkas Mihály esperes, Bancsó Antal 
theol. akad. igazgató, Jausz Vilmos, Payr Sándor, Pröhle Károly, Stráner 
Vilmos theol. akad. tanárok, Farkas Elemér és Menyhárd Frigyes lelkészek 
segédkezésével. A pécsi gyülekezetbe küldtem ki hitoktató segédlelkészül.

Evang. püspöki jelentés, 1913. 2
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Iskolai ügyek.
1-á. Egyházkerületünkben a soproni theol. akadémia, a főgimnázium, 

a tanitóképző-intézet s a kőszegi felsőbb leányiskola a végzett tanév folya
mán is fennakadás nélkül, zavartalanul folytatták oktató-nevelői tisztüket. 
Látogatásunk alkalmával egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságával a theol. 
akadémiában, a középiskolákban s nagyt. Varga Gyula esperes úrral a fel
sőbb leányiskolában a tanár uraknál kötelességérzetet, ügybuzgóságot, az 
ifjúságnál a gondos felügyelet, avatott vezetés nyomán a haladás megnyug
tató eredményét találtuk. Sopronban a theol. akadémiában az I. tanfolyamra 
12, a másodikra 8, a harmadikra 7, a negyedikre 5, összesen 32 hallgató 
jelentkezett. Egy év múlva a még most érezhető káplánhiány megszűnik.

A főgimnáziumba összesen 338 nyilvános és 9 magántanuló iratkozott 
be a tanév kezdetén. Ezek közül evang. 267, ref. 10, r. kath. 37, izr. 33.

A tanítóképző-intézetben a növendékek száma az első tanfolyamon 19, 
a másodikon 22, a harmadikon 23, a negyediken 12, összesen 76. Ezek 
közül evang. 61, ref. 2, róni. kath. 14, izr. 3.

1£>- Főgimnáziumunk épülete nem felel meg a jogos követelményeknek. 
Több tekintetben czélszerütlen, nincs benne kellő számú helyiség, szűk és 
igen alkalmatlan az egyházkerületi levél- és könyvtárt magában foglaló 
terem, annyira, hogy ott a könyveket veszedelmes ellenségeiknek a könyv
moly-féle férgeknek minden óvóintézkedés daczára is elszaporodása fenye
geti. Hiányzik az istenitisztelet tartásra is berendezhető diszterem. Rossz a 
tápintézetnek elhelyezése. Az intézet udvara oly korlátolt, szűk, hogy ott a 
tanulók alig mozoghatnak. Hogy,a lyceum jó hírnevét megtarthassa: nem 
halogatható a gondoskodás megfelelő helyen egy uj gimnáziumi épületnek 
s ezzel kapcsolatban egy internátusnak is emeléséről. Az egyházkerület 
hozzájárulásával már a múlt évben felterjesztést intéztünk elnöktársammal 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz építési államsegélyért. Ennek 
kérelmezését a folyó évben írásban és élőszóval is megújítottam. A főiskolai 
és az egyházkerületi pénzügyi bizottságok Sopronban lakó tagjait felkértem 
egy az építéshez alkalmas telek keresésére. Az általuk kiszemelt, jó helyen 
fekvő, négy holdnyi telek vételárára nézve Hering Zsigmond pénzügyi bizott
sági elnök ur a tulajdonos féllel megegyezett. Az egyezség érvénye az 
egyházkerületi közgyűlés határozatától függ, amelyre az eladó fél 1914. év 
április haváig vár. Őszinte sajnálatunkra a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter ur 38.147. számú leiratában arról értesít, hogy fedezet hiányában ez idő 
szerint még nem engedélyezheti a kért építési államsegélyt.

1 6 -  A tanitóképző-intézet is már tagadhatlanul újra építést igényel. 
Helyiségeink elégtelensége, fogyatékos berendezése nagyon megnehezíti a 
tanárok ügybuzgó fáradozását a mai kor által követelt eredmény biztositásá-
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nál. Ezt belátta az egyházkerület, kereste is az utat, módot a hiányok meg
szüntetéséhez s közelebb egy telket is szerzett — az épület szomszédságá
ban — az uj képezde építéséhez. A tervezet kiviteléhez azonban erőnk nincs. 
Ennek folytán e czélra is folyamodványt terjesztettünk fel a magas kormány
hoz építkezési államsegélyért. A 37.337. számú miniszteri leirat arról értesít, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 10.000 korona évi államsegélyt 
vett fel az állami költségvetésbe a soproni evangélikus tanítóképző-intézet 
építési költségeire. Ha ezt az országgyűlés elfogadja, ezzel meg van adva 
a lehetőség az uj épületnek emeléséhez, amelyben az intézet a kellő számú 
helyiségek s a megfelelő berendezés mellett akadály nélkül kifejezhető mun
kásságával a virágzás uj korszakát nyithatja meg.

V 7 .  Kőszegi felsőbb leányiskolánkban mind a félévi, mind az évzáró 
vizsgák elismerésre méltó eredményt mutattak fel.

Petrik Vilma nevelőnő e tanévben is oktatta a diszfaragásban az erre 
jelentkezett növendékeket. Úgy ebben, mint a többi kézimunkában is a 
vizsgák alkalmával kiállított készítmények szép haladásról tauuskodtak.

Arató István tanár e tanévet az egyházkerületi közgyűlés engedélyével 
tanulmányainak bővítése czéljából külföldön töltötte.

Az 1912— 13-ik tanévre beiratkozott az intézet első osztályába 17, a 
másodikba 27, a harmadikba 28, a negyedikbe 28, az ötödikbe 7 növendék. 
A hatodik osztályba nem jött vissza egy sem. Maguk ezen számadatok — 
különösen a felsőbb osztályok elnéptelenedése — is világosan bizonyítják, 
hogy az intézet jellegének megváltoztatása, a társadalom óhajtásának meg
felelően a gyakorlati életre hathatósabban nevelő irányban szervezése sür
gős feladat.

1 8 .  Egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságával a felsőlövői tanintézeteket 
1913 május 20—21-ik napjain látogattuk meg. A főgimnáziumban az 1. osz
tályban 29, a ll.-dikban 28, a lll.-dikban 25, a IV.-dikben 17, az V.-dikben 
15, a Vl.-dikban 16, a Vll.-dikben 17, a VlII.-dikban 5 növendéket talál
tunk. A tanítóképző-intézetben az I. osztályt látogatta 6, a Il.-dikat 14, a
lll.-dikat 15, a IV.-ik osztályt 11 tanuló. Úgy a főgimnáziumnak jól beren
dezett, díszes, uj épületében, mint a régi épületben elhelyezett tanítóképző- 
intézetben az oktatás-nevelés munkája e tanéven át is fennakadás nélkül 
rendszeresen folyt. Az egyes osztályokban tapasztalt eredmény elismerést 
érdemel. A katonai gyakorlatok tanításában 30 növendék vett részt s haladá
suk valósággal meglepő. Megnéztük az internátust is. A látogatóra jó hatást 
tesz a tisztaság, a rend s a kifogástalan ellátás.

ÍO - Bonyhádi főgimnáziumunk idén is igen látogatott volt. Növendé
keinek összes létszáma 377; ezek közül volt evang. 146, ref. 28, róm. kath. 
143, gör. kel. 7, izr. 52, unitárius 1. 2*



2 0

£ 2 0 . Az ifjiisági belmissiói egyesületek a vallástanárok vezetése mellett 
a végzett tanévben is folytatták munkásságukat középiskoláinkban, amint ezt 
a következő jelentések tanúsítják.

a) Je l e nt é s
a s o p ro n i ág. h. ev. lyceumi tanulók Belmissiói egyesületének 1912/13. isk. évi működéséről.

A soproni ág. hitv. ev. liczeumi tanulók Belmissiói egyesületének 
1912— 13. iskolai évi működéséről szóló jelentésemet mély tisztelettel bátor
kodom Főtisztelendő és Méltóságos Püspök úrhoz felterjeszteni.

Egyesületünk a folyó tanévben október hó 3-án alakult meg 249 taggal. 
Munkásságát ez idén is két főirányban fejtette ki, t. i. a lelki épülés, jellem
fejlesztés terén az összejövetelek tartása utján és a szeretetmunkásság terén 
a diáksegélyezés és a gyámintézeti ügy felkarolása által.

1. Összejövetelek, vallásos esték. Összesen 17 összejövetelt tartottunk. 
Október 22-ikén Benkő István, a magyar evangéliomi keresztyén diákszövet
ség utazó-titkára látogatta meg egyesületünket, mely alkalommal épitő s 
tanulságos előadást tartott ifjúságunk előtt. Egyesületünk az evangéliomi 
keresztyén diákmozgalom ügyét különben is melegen felkarolta s a fontos 
ügy lelkes és komoly híveinek száma egyesületünk kebelében is szaporodik.

A munkakedv fokozása czéljából az egyesület pályázatokat is hirdetett. 
Jutalmat nyertek: Kühár Sándor Vili. o. t. „Vallásos elem a közmondások
ban“ és Németh Endre VIII. o. t. „A magyar reformáczió irodalomtörténeti 
jelentősége“ czimü értekezésével és Gerencsér Zsigmond VIII. o. t. „Gróf 
Teleky Józsefné szül. Róth Johanna emlékezete“ czimü emlékbeszédével. A 
jutalmazott pályamunkák az összejöveteleken felolvasásra, illetve előadásra 
kerültek. Több tanuló az egyesületben kifejtett buzgó munkásságuk elismeré
séül könyvjutalmat kapott.

Az összejövetelek tárgyai éneken és imádságon kívül vallásos és erkölcsi 
irányú felolvasások, bibliamagyarázatok és szavalatok voltak. Az összejöve
teleken különösen nagy gondot fordítottunk a kedély nemesítésére, a köteles
ségtudásnak, lelkiismeretességnek felébresztésére, az igazságszeretetnek, a 
testvériség érzetének fejlesztésére s az akaraterő növelésére.

Az egyesület az ádventben és böjtben egy-egy vallásos estét is rende
zett, amelyeken az ifjúságon kívül nagyszámú közönség is volt jelen. Az 
előbbi vallásos estén az egyesület alulírott elnöke tartott felolvasást „A modern 
haladás és az evangéliom“ czimen, az utóbbinak főtárgya pedig Jézus életé
nek vetített képekben való bemutatása volt magyarázó szöveggel. A vallásos 
estéken a felolvasásokon kivül egyházi ének, vallásos jellegű zene és szava
lat is volt.

Egyesületünk tagjai közül többen járatták az Örömhír, Szövétnek, 
Harangszó, Diákvilág és Ifjú évek czimü lapokat.
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2. Az egyesület szer etet munkássága. Szeretetmnnkásságát az egyesület 
az eddigi alapokon a diáksegélyezés és a gyámintézeti tevékenység terén 
fejtette ki.

Tanulóknak alapszabályszerü segélyezésére az egyesület 550 koronát 
fordított, amely összeggel 17 tanulót támogatott. Ezenkívül az egyesület 
az év elején segitőkönyvtárából egy évi használatra több tanulónak könyve
ket kölcsönzött.

Gyámintézeti czélokra az egyesület a folyó tanévben 240 koronát adott 
ki. Ennek az összegnek */4 részét az alapszabályok értelmében beküldi a 
dunántúli egyházkerületi gyámintézeti pénztár utján az egyetemes gyáminté
zeti pénztárba. Az igy fennmaradó 180 korona felett az egyesület a saját 
hatáskörében intézkedett az alapszabályoknak megfelelően. A magyarországi 
evang. missiói egyesület pénztárába az egyesület alapitó tagsági dijának 
második részletéül beküldött 20 koronát, a kismartoni ev. fiókgyülekezetnek 
megszavazott 50 koronát, a bánfalvai ev. gyülekezetnek 50 koronát, a zala
egerszegi ev. gyülekezetnek 50 koronát, a torzsai árvaháznak 10 koronát.

3. Az egyesület számadásának főbb adatai. A számadás részletesebb 
adatait is intézetünk Értesítője fogja közölni. Itt a czélnak megfelelően csak1 
a nevezetesebb tételeket tartom szükségesnek kiemelni.

Az egyesület diáksegélyző pénztárába tagsági dij czimén 206 kor. 
12 fill., adományok czimén pedig 374 kor. 15 fill, folyt be. A kegyes 
adományok közül kiemeljük méltóságos özv. Véssey Sándorné . úrnőnek 
200 korona adományát, aki az Istenben megboldogult férje által létesített 
alapítvány gyarapítására volt kegyes a fenti összeget küldeni.

Az egyesület a tanulók segélyezésére fordított 550 koronán kívül még 
a tanulóknak kölcsön adott uj tankönyvek beszerzésére és beköttetésére 
156 kor. 60 fillért, jutalomdijakra, jutalomkönyvekre és ajándékokra 33 kor. 
72 fillért fordított.

A deáksegélyző pénztár vagyona az 1912— 13. tanév végén 1420 kor. 
18 fill. A vagyon gyarapodása a folyó tanévben 308 kor. 93 fill.

A gyámintézeti pénztárban a múlt tanévről maradt 25 kor. 11 fill.,' 
a folyó tanévi bevétel tagsági dij czimén 205 kor. 10 fill., az offertórium és 
kamatok czimén pedig 32 kor. 96 fill. volt. Összesen 263 kor. 17 fül.

A gyámintézeti pénztár összes kiadása 249 kor. 20 fill, volt s igy a 
jövő tanévre marad 13 kor. 97 fill.

Midőn egyesületünk nevében kifejezem hálás köszönetemet főtisztelendő 
és méltóságos püspök urnák az egyesületünk iránt táplált főpásztori jó
indulatáért és meleg érdeklődéséért, ezt a jövőre is kérve, maradtam meg
különböztetett tisztelettel Hetvényi Lajos, mint a soproni liczeumi tanulók 
belmissiói egyesületének elnöke.
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b) Je l e nt é s
a fe ls ö lö v ö i  ág. hitv. ev. tanintézetek „Belmissió-egyesület“ -ének működéséről 

az 1912—13. tanévben.

A rendes bibliai olvasó-estélyek szokás szerint október elejétől kezdve 
minden szombat este tartattak, kivéve a szünnapokat és a vallásos estélyekre 
szánt napokat. Résztvevés a téli hónapokban úgy a gimnázium, mint a 
tanítóképző részéről kellő volt, tavasszal csekélyebb. Olvastuk az Apostolok 
cselekedeteinek 1 — 16. részét. A gyámintézét részére összesen a főgimnázium
ban 30 kor. 42 fill., egy vallásos estély alkalmával 2 kor. 86 fill., a tanító
képző részéről 4 kor. folyt be. Tehát összesen 37 kor. 28 fill. Miután a múlt 
esztendőben is, meg a jelen esztendőben is a vallásos estélyek alkalmával 
vetített képek beszerzése által (7 -f- 8 = )  15 kor. költség merült fel s ennek 
fedezése mellett a gyűjtés eredménye, illetőleg a felosztandó összeg, levonat
ván belőle ezt a költséget, nagyon is csekélynek látszott volna, a Véssey- 
alapitvány kamataiból 26 K-t hozzátettünk felosztás czéljából. Ennek alapján 
az ez idei bevétel 58 K 28 fill., mely összeg felosztását a következőképpen 
terveztük: A központ részére 15 K, a kőszegi leányiskola részére 10 K, az 
iskola-alap részére 10 K, a tanítóképző-intézet részére 4 K, az egyházmegyei 
gyámintézet szabad rendelkezésére 11 K, tőkésítés 8'28 K, összesen 58'28 K.

Három nagyobbszabásu vallásos estélyt is tartottunk. Azonkívül volt 
vallásos estély márczius 3-án, amikor Fischer Frigyes bázeli misszionárius 
vetített képeket mutatott be az ifjúságnak az aranyparton (Afrika) végzett 
működésének idejéből. — Stettner Markó vallástanár.

c) J e l e nt é s
a  b on yh á d i ág. hitv. ev. fögiinnáziumi tanulók „Belmissió-egyesület“-ének 

1912—13. évi működéséről.

„Belmissió-egyesület“-ünk, melynek czélja az ifjúság öntevékenysége 
utján szellemi és erkölcsi téren az evangéliomi világosságnak és szeretetnek 
ápolása, továbbá a hitből fakadó cselekedeteknek gyakorlása a segítő és óvó 
szeretet munkái által, 1912-ik évi október hó 6-án tartotta alakuló gyűlését 
Genersich Tivadar vallástanár ur vezetése mellett.

Tagjainak száma 113 volt. Tisztviselői a következők voltak: Titkár 
Kring Dezső Elemér Vili. o. t., jegyző Kunszt Henrik VIII. o. t., pénztáros 
Polgár József VIII. o. t., könyvtáros Stein György VIII. o. t., énekvezetők 
Szalay László VIII. o. t. és Kneppó Dezső IV. o. t., számvizsgálók Hajnóczky 
Zsigmond VIII. o. t., Beke Dezső VII. o. t., Tomka József VI. o. t.

A kör tagjai mindazok az I,—VIII. osztálybeli tanulók lehettek, akik a 
kör czéljaira legalább 1 korona tagsági dijat fizettek. Czélja elérésének érde
kében a kör két közgyűlést: alakuló és zárógyülést, továbbá hat összejövetelt 
tartott. Ez összejöveteleken elhangzott szavalat 7, felolvastatott dolgozat 4.
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A kör alakuló ülésén határozatilag kimondotta a kritika gyakorlását is. 
Ez a kritika azonban inkább valláserkölcsi szempontú vqlt.

A kör czéljának előmozdítása érdekében már könyvtárra is szert tett 
ez évben, amennyiben a tanári könyvtárból és az egyes osztálykönyvtárakból 
az azokban meglevő összes „Luther-társaság“-i kiadványokat megkapta. Ösz- 
szesen 150 kötet, illetve füzet. Járatta továbbá a kör a „Harangszó“ czimü 
vallásos lapot. Azonkívül beszerzett egy Luther-képet 56 K értékben. Nemes- 
lelkű adományban is részesült ismét körünk. Óméit. özv. Véssey Sándorné 
200 K-val gyarapította „Véssey Sándor“ alapítványunkat. A jótékonyságot 
a kör az idén is gyakorolta. 5 K-t juttatott a torzsai konfirmándus-otthonra,
5 K-t a pozsonyi, 5 K-t az eperjesi theol. otthonra, 5 K-t pogánymissióra,
15 K-t szegény tanulók segélyezésére. Körünk intézte el az énekeskönyvek 
ügyét. Hozatott összesen 299-20 K értékben könyveket. 25% engedmény 
mellett a portóval együtt kiadása ezekre 231 60 K volt. A könyvek legnagyobb
részét bolti áron az ifjúság között helyeztük el. Az igy befolyt összegből
28 K tiszta haszon maradt fenn a kör részére. Megmaradt azonkívül, mint 
a kör sajátja 17 könyv 37-40 K értékben. 1 könyvet egy szegénysorsu 
tanulónak ajándékozott. A kör vagyoni állapota a következő : Múlt évi áthozat 
34T63 K, tagsági dijakból befolyt 154-60 K, énekeskönyvekből befolyt 28 K, 
bevétel 524-23 K, kiadás 112-22 K, maradvány 412*01 K, Véssey-féle alapít
vány áthozat 739 93 K, özv. Véssey Sándorné adománya 200 K, Véssey-féle 
alapítvány 939'99 K, ez évi összes kamatjövedelmek 40 K, tehát a kör vagyona 
139194 K. Összeállította Kring Dezső Elemér titkár, Genersich Tivadar elnök.

d) J e l e nt é s
a soproni ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet ifjúsági belmissiói egyesületéről.

Az 1912— 13-ik iskolai évben már negyedszer alakult meg intézetünk 
ifjúsága körében a Belmissiói egyesület a vallásos élet fejlesztése és a 
szeretetmunkásság gyakorlása czéljából. Az elnöki tisztet ez évben is Papp 
József igazgató viselte. Az év folyamán rendezett az egyesület két vallásos 
estélyt, egyiket az ádventi, másikat a böjti időszakban, a karácsonykor haza 
nem ment növendékek részére pedig karácsonyfa-estélyt. Az egyesület vagyo
nát képezi a „Véssey Sándor alapítvány“ 800 K értékben s 224 K takarék- 
pénztári betét. Bevétele volt e betétek kamatján kívül 112 K 28 f és pedig 
a tagsági dijakból, a gyakorló-iskolai növendékek gyűjtéséből, a persely
pénzből s adományokból, összesen 139 K 46 f. Járatta az egyesület a 
„Harangszó“-t s az „Isten Igéje“ czimü folyóiratot. A segélyezést következő
képpen eszközölte: Az egyházkerületi gyámintézetre juttatott 14 K-t, az 
egyházkerületi árvaházra 14 K-t, a Gusztáv Adolf-egyesületnek 14 K-t s a  
„Nagy szeretetadomány“-ra 14 K-t; továbbá egy növendéknek 10 K, négy
nek 8—8 K összeget, összesen 42 K-t. Hirdetett az egyesület pályázatot is 
ily czimmel : „A reformáczió hatása a nevelésre“. A 15 K pályadijat Erdős 
János, az egyesület titkára nyerte el. Papp József, a belmissiói egyesület elnöke.
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Körlevelek.
ü l -  Az esperesi hivatal utján közöltem a gyülekezetekkel a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter 26.303/912. számú rendeletének tartalmát, mely 
szerint a gyermekek a kegyelet érzésének ápolása végett az iskolával kap
csolatban állott személyek, tanügyi hatóságok tagjainak temetésén megjelen
hetnek ugyan, mégis fontos közegészségi szempontból az állami és községi 
elemi iskolák növendékeinek a hideg évszakokban, rossz időjáráskor vagy 
járvány esetén temetési szertartásokra elvitelét nem engedélyezi. Egyúttal 
megkeresi az egyházi hatóságokat, hogy a hatáskörük alá tartozó növendé
kekre nézve hasonló intézkedést tegyenek.

Felkértem a lelkész s tanító urakat, hogy az egészséget veszélyeztető 
rossz időjáráskor s járvány idején ne rendeljék ki a temetésre a növen
dékeket.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 3968/912. számú rendeletével 
azon értesítés mellett, hogy az Őfensége Hohenberg Zsófia herczegnő leg
magasabb védnöksége alatt álló országos gyermekszanatórium-egyesület egy 
gyűjtő-szanatórium eszméjének megvalósulása felé közeledik, felkéri az isko
lák igazgatóit, hogy a gyermekszanatórium javára adománygyűjtést rendez

zenek a tanulók körében. A gyermekszanatórium pártolását, az adomány
gyűjtést melegen ajánlottam a gyülekezetek s tanintézetek figyelmébe.

Az Országos Közművelődési Tanács megküldte az analfabéták oktatására 
vonatkozó tervezetet. Közöltem az esperes urakkal. Felkértem őket s a lelkész 
és tanító urakat, hogy mint akik legközelebb vannak hivatva a nép értelmi 
és erkölcsi vezetésére, amennyiben híveik körében analfabéták vannak, ezek 
oktatására a közölt tervezet útmutatása mellett szíveskedjenek a kellő intéz
kedést megtenni.

Ü Ü . A madarak és fák napjának az iskolai növendékekkel meg
ünneplésére ez évben is felhívtam az iskolák vezetőit. A beérkezett jelentések 
szerint számos gyülekezet iskolái megtartották ez ünnepélyt.

Ü 3 -  Az elmúlt egyházkormányzati évben 1912 május 15-től 1913 május 
15-ig a következő segédlelkészeknek utalványoztam ki segédlelkészi fizetés- 
kiegészitési államsegélyt: Somlószőllös : Somogyi Károly 479’ 10 K. Pápa 
(püspöki) : Stiegler Sándor Ernő 249'99 K, Nagy István 383 32 K, Nagy 
Gyula 249-99 K, Bojtos László 8333 K. Czelldömölk: Nagy István 26666 K, 
Mezei József 291'62 K. Bük: Nagy Gyula 250 K, Szabó Ferencz 125 K, 
Bojtos László 8246 K. Ajka: Bátsi József 500 K. Kemenesmagasi: Bojtos 
László 332-16 K. Györköny : Fiedler Károly 27 80 K, Sparas Elek 125 K. 
Paks: Feiler Ernő 208'35 K, Imrék Sámuel 41‘66 K, Fiedler Károly 41'66 K, 
Fábry László 145-82 K. Bikács: Sparas Elek 250 K, Fiedler Károly 166"64 K. 
Szombathely : Wágner József 125 K, Lórántffy Péter 250 K, Vadosfa: Kiss
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József 200 35 K, Pötfschacher István 31‘24 K. Uraiujfalu : Fiedler Károly 
18335 K, Kiss József 375 K. Sopron: Bothár Mihály Nándor 16664 K, 
Pötfschacher István 318'03 K, Sparas Elek 166'64 K. Rábaszentandrás : 
Szabó Ferencz 166'64 K. Locsmánd: Fiedler Károly 59'22 K. Mérges: 
Luthár Ádám 375 K. Pusztaszentlászló : Nagy Gyula 300 K. Pécs: Imrék 
Sámuel 375 K. Összesen 7392-37 K.

124.. Az esperes urakkal ez évben is tartottunk értekezletet április hó 
22-én. Az értekezlet indítványai a véleményező bizottság jelentésével kerülnek 
az egyházkerületi közgyűlés elé.

^ £5 . Az egyházkerület határozata értelmében a lefolyt három év alatt 
az összes gyülekezetek egyházlátogatása megtörtént a győri, soproni-alsó és 
a zalai egyházmegyékben ; a gyülekezetek nagyobb részét meglátogatták a 
kemenesaljai, soproni-felső, vasi-felső, vasi-közép és a veszprémi esperesek. 
Egyházlátogatásról még nem érkezett be jelentés és egyházlátogatási jegyző
könyv a somogyi és a tolna-baranya-somogyi egyházmegyék espereseitől.

A múlt évi egyetemes közgyűlés 110-ik pontja alatt hozott hatá
rozatával megállapította az 1912-ik évben kiosztandó egyetemes adóalapi 
segélyeket. Eszerint a kerületünkben lévő gyülekezetek között kiosztásra került 
107.593 K rendes segély, 1000 K missiói egyházak czéljaira és rendkívüli 
segélyben 25.000 K. Rendkívüli segélyekben részesültek: Bezi 1000, Szent- 
gotthárd 3000, Alsólendva 4000, Zalaegerszeg 3000, Veszprém 2000, Mali- 
Bastaji 2000, Pozsega 6000, Sárvár 1000, Vásárosmiske 1000, Külsővat 1000, 
Muraszombat 1000 korona.

S 7 .  A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a folyó 1913. év első 
felére kiutalványozott az egyházkerületünkben kongruás lelkészek fizetésének 
1600 K-ra kiegészítésére a 166.559. számú rendelettel 26.596 K 80 f-t, 
az i913. év második felére 99.134/913. számú rendelettel 26.581 K 20 f-t 
s ugyancsak e rendelettel kiutalványozott korpótlék-jellegü államsegély fejé
ben 24.013 K 04 f-t.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 48.685/913. számú 
rendeletével a dunántúli evangélikus egyházkerületben a bonyhádi főgimná
ziumhoz dr. Hornyánszky Gyula budapesti 1. kér. állami főgimnáziumi tanár, 
tud. egyet. m. tanárt, a felsőlövői főgimnáziumhoz dr. Melich János magy. 
nemzeti múzeumi igazgató-őrt, budapesti egyet. c. ny. rk. tanárt, a soproni 
főgimnáziumhoz 80.042. számú rendeletével dr. Reichenhaller Kálmán buda
pesti főreáliskolai igazgatót küldte ki az 1912— 13. tanévi érettségi vizsgá
latokhoz kormányképviselőkul.



A folyó tanévi érettségi vizsgák a soproni főgimnáziumnál junius 24., 
Felsőlövőn junius 21., Bonyhádon junius 23. napjain kezdődtek.

A javító érettségi vizsgákat mind a három főgimnázium erre utalt tanulói 
számára f. évi szeptember hó 6-ik napjára tűztük ki Sopronba.

5 5 9 . A Zalavármegyében az 1875. évi XXXII. t.-cz. alapján a tanítók 
nyugdíjazása ügyében a kir. tanfelügyelő elnöklete alatt működő nyugdij- 
vegyesbizottságba a közigazgatási bizottságtól 5451/912. szám alatt jött meg
keresésre egyházunk részéről tagokul Király Mátyás zalaegerszegi lelkész és 
Odor Pál egyházfelügyelő urakat küldtem ki.

3 0 .  A Laszkáry Gyula felügyelő ur halálával üresedésbe jött állásra 
a dunáninneni kerület Beniczky Árpád nógrádi egyházmegyei felügyelő urat 
választotta meg egyházkerületi felügyelőnek. Beiktatását az egyházkerület 
folyó 1913. évi május hó 7-ik napján ünnepelte Pozsonyban tartott rend
kívüli közgyűlésén. Az ünnepélyen egyházkerületünk részéről Bognár Endre 
és dr. Ajkay Béla egyházkerületi főjegyző urakkal vettünk részt.

3 1 .  A kőszegi leányiskola javára 1912 május 16-tól 1913 május 
15-ig a következő adományok és alapítványok folytak be az egyházkerületi 
pénztárnál :

A)
1. Adományok és offertóriumok.

* Öméltósága özv. Véssey Sándorné úrnő adománya két leányiskolái 
növendék tartásdijának fedezésére (átutaltatott a leányiskolái pénztárba) 
1000 kor., vadosfai templomavatási offertorium 115 kor. 43 fill., szent
gotthárdi egyházközség 100 kor., Győr 30 kor., Hering Zsigmond 25 kor., 
Felsőlövő 25 kor., veszprémi egyházmegyei gyámintézet 24 kor. 98 fill., 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyei gyámintézet 20 kor. 61 fill., somogyi 
egyházmegyei gyámintézet 20 kor., Kukmér, Répczelak-Csánig, Beled, Bük, 
Farád, Rábaszentandrás, Bodóhegy, Tótkeresztur, Csönge, Ostffiasszonyfa, 
Fertőmedgyes egyházközségek, illetve egyházközségi gyámintézetek 10— 10 
kor., Dabrony 6 kor., Csáva, Sobor, Nemescsoó, Vése, Nagykanizsa, Meké- 
nyes 5—5 kor., Nagymóriczhida, Gyékényes 4 kor. 50 fill., Kisbabot 4 kor. 
13 fill., Szombathely, Porrogszentkirály 4—4 kor., Nagyhajmás 3 kor., Őri- 
hodos 2 kor. 56 fill., Nagybarátfalu, Mencshely 2—2 kor., Dunaföldvár 1 kor. 
Összesen 1538 kor. 71 fill.

2. Évi járulék.

1. Sopron egyházközség járuléka . . . 50'— K
2. Évi járulék az egyetemes közalapból . 4500'— „

Összesen : 4550-— K
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3. Gyűjtések.

1. Pinkafő egyházközség gyűjtése......................................................  7’50 K
2. A soproni főiskolai tápintézet és a kőszegi leányiskola javára

befolyt közös gyűjtésből 1912. évben . . ' ........................  377 90 „
Össszesen : 385 40 K

4. Alapítványi befizetések.
a) Az egyházkerületi tanitóegylet leányiskolái alapítványa javára :

1. A várpalotai lelkészavatási ünnepélyen befolyt offertorium . . 50'— K
2. A külsősomogyi tanitó-egylet adom ánya.................................... 50'— „
3. Gyurátz Ferencz püspök a d o m á n y a ..............................  . 100'— „

Összesen : 200'— K

b) A kőszegi leányiskola egyházkerilleti lelkészegyleti alapítványa javára :

A nemesdömölki Ostffy-ünnepély alkalmával rendezett offertórium 120 K, 
a várpalotai lelkészavatási ünnepélyen befolyt offertórium 50 K, Gyurátz Ferenc 
püspök adománya 37 K, Czipott Géza szentgotthárdi, Psó Vincze győri, Németh 
Sándor kötcsei, Bátsi József ajkai, Fodor Miklós őriszigeti, Kovács Zsigmond 
tárnokréti, Heiner Géza őrihodosi, Fábián Imre kölesdi lelkészek adománya
10— 10 K, Kund Sámuel répczelaki esperes adománya 5 K. Összesen 292 K.

- c) Ostffy-Vidos kőszegi leányiskolái alapítvány czim.

1. Id. Vidos József és Ostffy Lajos együttes befizetése:'
a) Alapítványi tőke első részletéül..........................................  200’— K
b) Egy évi kamat c z i m é n ......................................................30'— „

Összesen : 230'— K

d) A kőszegi leányiskolái fenntartási alapítvány javára :

1. Budakeszi Weöres István nemescsói lakos alapítványa . . . 100 — K
2. Gróf Niczky Ferenczné szül. budakeszi Weöres Evelina alapitv. 100'— „
3. Károlyi Endréné ostffiasszonyfai lakos alapítványa . . . .  100’— „

Összesen : 300 — K

e) A Maróthy Lászlóné alapítvány javára :
Dr. Maróthy László b e f iz e té s e ....................................  200'— K

f) Özvegy Véssey Sándorné leányiskolái ösztöndíj-alapítványa :
Özvegy Véssey Sándorné befizetése . . . . . .  3900'— K



g) A „ Gyuràtz Ferenczné“ leányiskolái alapítvány javára : 
Gyurátz Ferencz püspök befizetései..............................  200'— K

h) A kőszegi leányiskolái „Erzsébet királyné“-alapítvány javára : 
Az egyetemes pénztár befize tése .................................... 99 20 K

Ö s s z e s i t é s :

1. Adományok és o ffe rtór iu m ok ................................................
2. Évi járulék.................................... ................................................
3. Gyűjtések a leányiskola ja v á ra ................................................
4. Alapítványi befizetések :

a) Az egyházkerületi tanitóegylet leányisk. alapítványa javára
b) A kőszegi leányiskola egyházkerületi lelkészegyleti ala

pítvány javára ............................................................
c) Ostffy-Vidos kőszegi leányiskolái alapítvány czim .
d) A kőszegi leányiskolái fenntartási alapítvány javára
e) A Maróthy Lászlóné alapítvány ja v á r a ........................
f) Özvegy Véssey Sándorné leányisk. ösztöndij-alapitványa
g) A „Gyurátz Ferenczné“ leányiskolái alapítvány javára .
h) A kőszegi leányiskolái „Erzsébet királyné“-alapitvány

javára........................................................................ .....
Összesen :

153871 K 
4550-— „ 

385-40 „

200 -  „

292-- „ 
230 -  „ 
300-— „ 
200- -  „ 

3900-— „ 
200- -  „

99-20 „ 
11895-31 K

B )
A kősze g i fe ls ő b b  le á n y is k o la  ja v á ra  1 9 12  m á ju s  1 6 -tó l 1 9 1 3  m á ju s  15 -ig  
k ö zve tle n ü l a kősze g i fe ls ő b b  le á n y is k o lá i p é n z tá rn á l a köve tkező adom á

n y o k  fo ly ta k  be :

1. A sárszentlőrinczi ev. gyülekezet a d o m á n y a ........................
2. A Gusztáv Adolf-egylet központi elnöksége és a lipcsei fő

egylet adománya........................................................................
3. A kőszegi ev. gyülekezet a d o m á n y a ....................................
4. Az e. e. e. gyámintézet adom ánya..........................................
5. Az e. e. e. gyámintézet befizetése az Erzsébet királyné-

alapítvány javára ..................................................................
6. Az antunováczi ev. gyülekezet adom ánya..............................
7. A Répczevidéki Takarékpénztár adománya..............................
8. A városszalónaki ev. gyülekezet a d o m á n y a ........................
9. A nemesdömölki ev. gyülekezet adománya . . . . . .

10. A nagygeresdi ev. gyülekezet adománya . . . . .  .___■_
Összesen :

2-29 K

819"— „ 
45-90 „ 

400 -  „

9922
1- —

25-—

n

»
22- — »

52-36 „ 
1476-77 K



C)
Közös g yű jté se k  és a d o m á n y o k  a s o p ro n i ev. fő is k o la i tá p in té ze t 

és a kősze g i le á n y is k o la  ja v á ra .

Győri egyházmegye : Felpécz 9 kor., Tárnokréti 8 kor., Mérges 7‘50 kor., 
Tét 5 kor.

Kemenesaljái egyházmegye : Hegyeskissomlyó 9 kor., Boba 3’ 16 kor., 
Nemeskocs 10 kor., Kemenespálfa 3 kor., Nagysimonyi 10 kor., Vötiöczk 
10 kor., Kemenesmagasi 10 kor., Zalaegerszeg 16 kor., Kemeneshőgyész 
18' 10 kor., Duka 10 kor.

Soproni alsó egyházmegye : Bük 11 kor., Szentandrás 20 kor., Sobor 
5 kor., Nemeskér 11 kor.

Soproni felső egyházmegye : Rabold 5 kor., Ágfalva 15 kor.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Varsád 2 kor., Alsónána 23'64 kor., 

Nagyszokoly 3-46 kor., Nagybábony 11 *30 kor., Tolnanémedi 2 kor., Majos 
2 kor., Csikóstöttős 6 kor., Felsőnána 4 kor., Ráczkozár 9 kor., Kéty 5 kor., 
Bonyhád 20'90 kor., Keszőhidegkut 2 kor., Magyarboly 2-45 kor., Ivándárda
2 kor., Borjád 2'80 kor., Szekszárd 8‘20 kor., Ecsény 5‘85 kor., Hács 2'48 kor., 
Somogyvámos 2 kor., Polány 4 60 kor.

Vasi felső egyházmegye : Alsólövő 10 kor., Rohoncz 30 60 kor., Város- 
hodász 30 kor., Őrisziget 6 kor.

Vasi közép egyházmegye: Nemeskolta 8T0, Sárvár 10, Péterhegy 
1040 kor., Őrimagyarósd 18‘70 kor.

Veszprémi egyházmegye: Bakonytamási 460 kor., Súr 4 kor., Vanyola
3 kor., Hánta 7 70 kor., Várpalota 31 *60 kor., Zalagalsa 5'68 kor., Gecse 
7 30 kor., Bakonyszentlászló 7-10 kor., Kerta és filiái 13 56 kor.

Zalai egyházmegye: Alsódörgicse 2 kor., Zánka 2 kor., Szepezd 4 kor., 
Nagyvázsony 2 kor., Nemesleányfalu 2 kor., Szentantalfa 4 kor., Kapolcs 
5 kor., Dörgicse 4 kor., Légrád 2 kor. — Összesen 552-78 kor.

Ezen 552-78 kor.-nak felerésze a soproni főiskolai tápintézet javára, 
felerésze pedig a kőszegi leányiskola javára esik.

D)
G yű jté s  k iz á ró la g o s a n  a tá p in té ze t ja v á ra .

Kőszeg 45 90 kor., Szakony 15 90 kor., Pinkafő 6 kor., Fertőmeggyes 
70 kor. — Összesen : 137-80 kor.

Folyó évi junius hó 6-án egyházunknak egy magát megnevezni 
nem akaró nagylelkű jóltevője 4000 koronát adott át az alább jelzett czélokra 
felhasználásul :

1. 1000 koronát a pozsegai evangélikus gyülekezetnek az imaház épitésj 
költségeire.

2. 1000 koronát a kőszegi felsőbb leányintézetben tanuló két lelkész- 
családbeli leánykának internátusi dijainak fedezésére.



3. 1000 koronát a kőszegi felsőbb leányintézetnél a női gazdaságtan 
gyakorlati előadásához szükséges felszerelésekre.

4. 1000 koronát az egyházkerületi árvaház-alapra.
A felsorolt czélokra nyújtott áldozatért e helyen is hálás köszönetünket

nyilvánítjuk.

3 3 .  A lefolyt egyházkormányzati évben gyülekezeteinknek az 1907. évi 
XXVI1. t.-cz. alapján tanítói fizetéskiegészitési államsegély czimén a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a következő összegeket utalványozta :

Győri egyházmegye: Tóth Lajos Kispécz-Kajár 376 kor., László Ferencz 
Ujmalomsok 372 kor.

Somogyi egyházmegye : Héricz Jenő iharosberény 900 kor., Halvax 
Károly Ecsény 788 kor.

Soproni alsó egyházmegye : Soproni négy tanítónak egyenként 1100 kor.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Guggenberger Gyula Ráczkozár 

800 kor., Kiss Alojzia Magyarboly 900 kor., Aikelin Vilmos Somogyszil 
600 kor., Eisele Frigyes Varsád 332 kor., Schmaldienst Gyula Izmény 
445 kor., Wendelin Mihály Borjád 900 kor.

Vasi felső egyházmegye: Pummer Ernő Felsőőr 600 kor., Goger Károly 
Vasfar kasfalva 900 kor.

Vasi közép egyházmegye: Csörföly Lajos Emil Bodóhegy 180 kor., 
Rózsa Lajos Uraiujfalu 900 kor., Káldy Margit Répczelak 900 kor., Pojbics 
Gyula felsőcsalogány 333 kor.

Veszprémi egyházmegye : Havas Sándor Bakonytamási 800 kor.

3 4 .  Korpótlék államsegélyt a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
1907. évi XXVII. t.-cz. értelmében a következő egyházkerületünkbeli tanítók
nak utalványozott :

Győri egyházmegye: II—II. korpótlék: Sági Jenő Lébeny.
Kemenesaljái egyházmegye: I—I. korpótlék: Németh Sándor Ostffi- 

asszoriyfa, Rózsa István Nagysitke; III— 111. Nándor János Pusztaszentlászló.
Somogyi egyházmegye: I—I. korpótlék: Teke Lajos Iharosberény;

III— III. Simon Jenő Pat.
Soproni alsó egyházmegye: II—II. korpótlék: Nagy Kálmán Nagygerezsd.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : I—I. korpótlék : Halász Ármin 

Kalaznó, Schneider Oszkár Györköny, Werstroh Konrád Ecsény; II— II. 
Bischoff János Majos, Pauer Emidó Bikács Luttenberger János Ráczkozár, 
Jány Rezső Pogány, Töpfer Emma Kistormás; I—II. Neubauer Károly Murga;
III—III. Aikelin Lajos Udvari.

Vasi felső egyházmegye: III—III. korpótlék: Neubauer Mihály város- 
szalónak, Jány Károly Némethidegkut, Kurz János Hárspatak, Rácz Kál
mán Kőszeg.
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Vasi közép egyházmegye : 1—I. korpóílék : Marosi Mihály Súr, Dávid 
János Körmend; I—II. Németh Jenő Ivánegerszeg; III. Vörös Samu Nemeskolta.

Veszprémi egyházmegye: I—I. korpótlék: Gáspár István Somlóvecse ;
II—II. Ormósy Alfréd Tés, Szombath Ernő Lajoskomárom.

Zalai egyházmegye : II—II. korpótlék : Bándy Géza Kővágóörs.

3 5 -  Az 1908. évi XLVI. t.-cz. alapján tandíj kárpótlási államsegélyt 
a tanügyi kormány a következő gyülekezeteknek, illetve tanítóknak utal
ványozott :

Győri egyházmegyében : 150— 150 koronát Nagy Lajos és Kiss Kálmán 
lovászpatonai és Boross Kálmán nagydémi, Nagy Lajos és Horváth Károly 
bezi, Komjáthy Károly bőnyi, Schermann Irén bőnyörkénypusztai, Szabó 
György csikvándi, Mészáros Sándor enesei, Bakó Sámuel felpéczi, Hermann 
Sámuel győrszemerei, Kiss Lajos győrujfalusi, Szűcs Mihály kisbabod, Csiz
madia Mihály kispécz-kajári, Nagy Mihály mérgesi, Erős Sándor nagybarát- 
falui, Sass József nagymóriczhidai, Búzás Imre tényői, Imre József, Pödör 
Sándor és Pödörné Molnár Irén téti, Szíj Béla ujmalomsoki, Gálos Gyula 
lébényi tanítóknak.

Kemenesaljái egyházmegyében: 150—150 koronát Cseri Ferencz és 
Farkas János gérczei, Hajnal Endre káldi, Rózsa István nagysitkei, Sümegi 
István vásárosmiskei, Osvald Sándor alsósági, Szakái János jánosházai, 
Gecsényi Lajos alsólendvai, Németh Vilmos barlahidai, Nándor János puszta- 
szentlászlói, Németh György zalaistvándi, Gaál Sándor alsómesteri, Koczor 
Kálmán borgátai, Böjtös Pál csöngei, Varga Dénes dukai, Weller György 
egyházashetyei, Nits István és Erdélyi Zoltán kemeneshőgyészi, Pálfy Mihály 
és Smidéliusz Sándor kemenesmagasi, Cser Lajos és Gősy Ferencz kemenes- 
mihályfai, Tompa Lajos kemenespálfai, Szabó Antal kemenessömjéni, Gindli 
János kemenesszentmártoni, Joó István kisköcski, Szabó Antal és Nagy Jenő 
magyargencsi, Zongor Márton nagysimonyi,. Horváth Mihály Lajos nemeskocsi, 
Némethné Berecz Izabella ostffiasszonyfai, Szabó László tokorcsi, Wéber 
Gyula és Dömötör Vincze vönöczki tanítók; 100— 100 koronát Szórádó 
Dénes és Ludván Sándor czelldömölki, Csirkovics Kálmán bobai tanítók.

Somogyi egyházmegyében: 150— 150 koronát Héricz Zsigmond szőke- 
dencsi, Binczi Dániel vései, Simon Zsigmond ihárosi, Simon Jenő páti, 
Csatáry Kálmán pogányszentpéteri, Fuchs Pál barcsi tanítók ; 244 koronát 
Hajas Gyula Sandi tanító ; 99 koronát Záborszky Kálmán porrogszent- 
királyi tanító.

Soproni alsó egyházmegyében : 150— 150 koronát Kiss Sándor, Csizmadia 
Ferencz beledi, Kiss Gyula edvi, Németh István gyórói, Bakody Imre kis- 
faludi, Takáts József mihályi, Dömötör Péter vásárosfalui, Fodor Miklós alsó- 
szopori, Kisfaludy Károly büki, Hajas Gyula nemeskéri, Szalay Pál nemes- 
ládonyi, Kovácsics Jenő pórládonyi, Molnár Sándor répczeszemerei, Szij 
Lajos, Nagy Dénes farádi, Varjú Márton jobbaházai, Kiss Lajos magyar-
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keresztúri, Czirák György potyondi, Glatz Lajos rábaszentandrási, Schrancz 
József sobori, Mesterházy Károly sopronnémeti, Varga Dezső szilsárkányt 
Farkas György zsebeliázai, Horváth János vadosfai tanítók; 100 koronát 
Hajas Kálmán büki tanító.

Soproni felső egyházmegyében : 150— 150 koronát Kiss Gábor csávái, 
Kindler Mihály borbolyai, Vánkos Jenő József ágfalvai, Kühn János balfi, 
Molnár Gyula felsőpéterfai, Benedek Ottó és Neubauer Károly harkai, Hutter 
Rezső lépesfalvai tanítók.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegyében : 150— 150 koronát Feijér Imre 
köttsei, Bucski Sándor nagybábonyi, Mészáros László tabi, Zakocs Ferencz 
torvaji, Wallner Gyula bácsi, Weil Henrik gyönki, Schöll Frigyes kalaznói, 
Kudlák Pál keszőhidegkuti, Gáspár József kétyi, Töpfer Emma kistormási, 
Weil János kölesdi, Mátis István pálfai, Németh Lajos szárazdi, Bauer János 
és Németh István tolnanémedi, Rázgha Zoltán udvari, Pauer Guidó bikácsi, 
Gats Sándor és Schneider Oszkár györkönyi, Kinkel György paksi, Wigand 
Lajos alsónánai, Vágó József bátaapáti, Knábel Vilmos és Becht Sarolta 
bonyhádi, Antal György majosi, Gönye Dezső mucsfai, Koch Henrik váraljai, 
Ravasz Lajos dunaföldvári, Szalay László magyarkéri, Mertz Ede- nagy- 
szokolyi, Síkos Károly tamási, Kis János magyarbolyi, Lőbel János hidasi, 
Bakó Béla marázai, Köhler Frigyes zsibriki, Petler János polányi, Till Illés 
somogydöröcskei, Hátz József borjádi, Guiring Jakab bikali, Harsányi Jenő 
csikóstöttösi, Philippi Árpád kaposszekcsői, Schiller Gottfried Adolf meké- 
nyesi, Kovács József és Luttenberger János ráczkozári, Nika János sárszent- 
miklósi tanítók; 168 koronát Molnár Sándor liszói tanító; 100 koronát Joós 
Géza bolmányi tanító ; 76 koronát Szauerwein Jakab ráczkozári tanító ; 
50 koronát Eisele Frigyes varsádi, Kis Lujza magyarbolyi, Wendelin Mihály 
borjádi tanítók; 43 koronát Werstroh Konrád ecsényi tanító; 25 koronát Neu
bauer Károly murgai tanító ; 22 koronát Luttenberger János kácsfalui tanító.

Vasi felső egyházmegyében : 562 koronát Kurz Mihály háromsátori tanító; 
403 koronát Kurner József kukmeri tanító ; 400 koronát Nothnagel Mihály kuk- 
méri tanító; 150— 150 koronát Trattner Mátyás felsőujlaki, Marth Sámuel boros
tyánkői, Leyrer János edeházai, Knotek József gyöngyösfői, Brunner János 
mencséri, Schrantz Samu ujvörösvágási, Polster János vágódi, Spisszák Károly 
alsórönöki, Alexy Pál libái, Jány Károly némethidegkuti, Ebenspanger Gusz
táv patafalvai, Schermann Ede rábakereszturi, Kirnbauer János ujkörtvélyesi, 
Neubauer János vasdobrai, Bögöthy Sámuel felsőlászlói, Lackner János, 
Wendelni György és Klenner Rudolf alhói, Benedek József alsólövői, Teucher 
József buglóczi, Karner József drumolpi, Schmidt Károly fehérpataki, Bruch- 
mer János felsőőri, Bauer János és Klenner Ferencz góborfalvai, Gamauf 
János gródnói, Frühwirth János hamvásdi, Polster Ernő Mátyás lipótfalvai, 
Molnár Ferencz máriafalvai, Ziermann Mihály és Pummer Ernő őribükkösdi, 
Unger Emil őriszigeti, Szupper Károly pinkafői, Pósch János, Stubenvóll 
János és Unger Adolf rödönyi, Schrantz Károly szalónakujteleki, Terplan
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Oszkár németzsidányi, Steiner Gusztáv ujrétfalvai, Schranz János és Trattner 
Mátyás vasfarkasfalvai, Németh Ferencz vasjobbágyi, Wallner János vas- 
komjáti, Feiler Jenő és Neubauer Mihály városszalónaki, Karner Mihály 
villámosi tanítók; 100— 100 koronát Luibersbeck Tódor városhodászi, Aikelin 
Vilmos alsólövői, Fleck József némethidegkuti tanítók ; 44 koronát Kurz Mihály 
háromsátori tanító.

Vasi közép egyházmegyében : 260 koronát Pojbics Gyula felsőcsalogányi 
tanító; 250 koronát Bakó Károly sürüházai tanító; 150— 150 koronát Floreczky 
Gyula csánigi, Tóth István hegyfalui, Németh Jenő ivánegerszegi, Lórántffy 
Lajos rábabogyoszlói, Tóth István és Szigethy Dénes répczelaki, Németh 
Béla terestyénfai, Róth Kálmán uraiujfalui, Vörös Samu és Házas Béla 
nemeskoltai, Balikó Mihály rábaszenttamási, Bélés Gyula kőszegdoroszlói, 
Badics Ádám nemescsói, Csizmadia Pál acsádi, Horváth József meszleni, 
Lőrincz Zsigmond hegyháthodászi, Töpfer Gyula körmendi, Mesterházy Imre 
nádasdi, Bögöthy Károly őrimogyorósdi, Somogyi Béla szarvaskendi, Nika 
Lajos és Osváth Sándor battyándi, Cserni Károly felsőcsalogányi, Ruzsáné 
Tomka Gizella muraszombati, Plechl Gyula tótkereszturi tanítók; 116 korona 
28 fillért Takács Ferencz tótkereszturi tanító ; 100 koronát Herczegh Károly 
sárvári, Bakó János sürüházi tanítók; 50 koronát Rózsa Lajos uraiujfalui 
tanító, 32 korona 90 fillért Káldy Margit répczelaki tanítónő.

Veszprémi egyházmegyében : 354 koronát Fülöp József vanyolai tanító ; 
255 koronát Gáspár István somlóvecsei tanító ; 200 koronát Rácz Károly 
csékuti tanító; 150— 150 koronát Csányi Lajos és Kiss Dezső bakonytamási, 
Orbán Károly csóti, Bárdosi Aladár gecsei, Zacher Sándor homokbödögei, 
Balogh István külsővati, Kárpáti József marczalgergelyi, Kiss Dezső mezőlaki, 
Nagy Sándor mihályházai, Káldy Lajos nagyacsádi, Petter Viktor nagy- 
gyimóti, Sümegi János nemesszalóki, Nánik Péter tapolczafői, Hajas Gyula 
vanyolai, Barabás Gáspár várpalotai, Kiss Lajos dabronyi, Kovács József 
karakószörcsöki, Sülé Sándor kertai, Polgár Mihály kiskamondi, Molnár Irma 
nagyalásonyi, Fodor Mihály pusztamislcei, Fenyves Dezső somlószőllősi, Szarka 
Jenő somlóvecsei, Koltay Jolán vidi, Szekér József és Kiss Margit magyar
szombathelyi, Mohar Ilona és Szombath Ernő lajoskomáromi, Varga János 
nemeshanyi, Németh Kálmán rigácsi, Sass Lajos zalagalsai, Gömbös Sándor 
fehércsurgói, Sass Aranka szergényi, Horváth Ferencz ászári, Sokoray Gyula 
bakonyszentlászlói, Szente Gyula bakonybánki, Tüskés István, Zatkalik Erzsé
bet és Cseplák János bakonycsernyei, Ormósi Ernő hántai, Sütő János 
sikátori, Marosi Mihály és Huszágh Lajos súri, Ormósi Alfréd tési, Káldy 
József veszprémvarsányi, Rácz Károly csékuti tanítók; 100 koronát Almási 
Brúnó bakonycsernyei tanító; 37 korona 50 fillért Gáspár István somló
vecsei tanító.

Zalai egyházmegyében : 150— 150 koronát Benkő Béla öcsi, Bereczky 
Géza mencshelyi, Halász János nemesleányfalui, Bognár József akali, Kovács 
Sándor felsődörgicsei, Bázler Béla kapolcsi, Fülöp József kisdörgicsei, Garab
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Lujza kővágóörsi, Fazekas János szentantalfai, Mészáros Gyula szepezdi, 
Kovács János taliándörögdi tanítók.

3 6 -  A népnevelés terén szerzett érdemeik elismeréséül a folyó egyház
kormányzati évben 200 korona személyi pótlékot a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a következő tanítóknak engedélyezett : Szabó György csikvándi, 
Koczor Márton alsósági, Molnár Sándor répczeszemerei, Thirring Sámuel 
soproni, Petter János polányi, Rein János paksi, Bauer János gáborfalvai, 
Horeczky Gyula csánigi, Jankó Sámuel ösküi, Benkő Béla öcsi tanítóknak.

3 7 .  A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
az 1913. évi XVI. t.-c. értelmében tanitófizetéskiegészitési államsegélyt a követ
kező tanítóknak utalványozott ki :

Győri egyházmegye : Erős Sándor nagybarátfalui, III. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 603 kor.; Sass József nagymóriczhidai, II. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 1462 kor.; Pödör Sándor téti, III. fizetési osztály 2. foko
zata szerint 970 kor. ; Imre József téti, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1300 kor.; Pödörné Mohar Irén téti, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 
1500 kor.; Hermann Sámuel győrszemerei, III. fizetési osztály 1. fokozata 
szerint 1472 kor. ; Szűcs Mihály kisbaboti, II. fizetési osztály 3. fokozata 
szerint 1470 kor. ; Nagy Mihály mérgesi, hasonló osztályozás szerint 1480 
kor.; Kiss Lajos győrujfalui, hasonló osztályozás szerint 1361 kor.; Búzás 
Imre tényői, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 617 kor.; Bauer Lenke 
győri, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 860 kor. ; Horváth Károly bezi, 
kezdő javadalmazásra 1100 kor.; Bakó Sámuel felpéczi, III. fizetési osztály
2. fokozata szerint 970 kor. ; Demetrovics Mária győri, III. fizetési osztály
1. fokozata szerint 660 kor.; Szabó György csikvándi, II. fizetési osztály
3. fokozata szerint 1136 kor.; Gálos Gyula lébényi, III. fizetési osztály
2. fokozata szerint 932 kor.; Komjáthy Károly bőnyrétalapi, II. fizetési osztály
3. fokozata szerint 1434 kor.; Mészáros Sándor enesei, hasonló osztályozás
szerint 1443 kor.; Fadgyas Mária győri, hasonló osztályozás szerint 860 kor. ;
Nagy Lajos bezi, hasonló osztályozás szerint 1132 kor.; Schermann Irén
börgörkényi, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1052 kor. ; Szíj Béla 
ménfői, hasonló osztályozás szerint 834 kor. ; László Ferencz ujmalomsoki, 
kezdő javadalmazásra 572 kor. ; Tóth Lajos kispéczkajári, kezdő javadalma
zásra 576 kor.

Kemenesaljái egyházmegye: Zongor Márton nagysimonyi, II. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint 1370 kor.; Nagy Jenő magyargencsi, III. fizetési
osztály 2. fokozata szerint 970 kor.; Ludván Sándor czelldömölki, III. fizetési
osztály 3. fokozata szerint 1300 kor.; Pálfy Mihály kemenesmagasi, hasonló
fokozat szerint 738 kor. ; Szórády Dénes czelldömölki, II. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 1245 kor.; Varga Dénes dukai, hasonló osztályozás sze
rint 1526 kor.; Smidéliusz Sándor kemenesmagasi, III. fizetési osztály
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3. fokozata szerint 1300 kor. ; Bojtos Pál csöngei, hasonló osztályozás szerint 
755 kor. ; Gaál Sándor alsómesteri, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 
944 kor.; Joó István kisköcski, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 
1170 kor.; Wéber Gyula vönöczki, hasonló osztályozás szerint 1169 kor.; 
Koczor Kálmán borgátai, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1632 kor. ; 
Szabó Antal magyargencsi, hasonló osztályozás szerint 1321 kor.; Szabó 
László tokorcsi, hasonló osztályozás szerint 1514 kor.; Oswald Sándor alsó
sági, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 992 kor. ; Gecsényi Lajos alsó- 
lendvai, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 900 kor. ; Erdélyi Zoltán 
kemeneshőgyészi, kezdő javadalmazásra 600 kor.; Farkas János gérczei, kezdő 
javadalmazásra 960 kor. ; Rózsa István nagysitkei, III. fizetési osztály 3. foko
zata szerint 970 kor. ; Szakái János jánosházai, kezdő javadalmazásra 
1100 kor.; Dömötöri Vincze vönöczki, kezdő javadalmazásra 1100 kor.; 
Gindli János kemenesszentmártoni, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1510 kor.; Gősy Ferencz kemenesmihályfai, III. fizetési osztály 2. fokozata 
szerint 992 kor.; Cseri Ferencz gérczei, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1476 kor. ; Szabó Antal kemenessömjéni, hasonló osztályozás szerint 1535 kor.; 
Némethné Berecz Izabella ostffiasszonyfai, III. fizetési osztály 2. fokozata 
szerint 960 kor.; Hajnal Endre káldi, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 
1424 kor.; Tompa Lajos kemenespálfai, III. fizetési osztály 2. fokozata sze
rint 1195 kor.; Sümegi István vásárosmiskei, III. fizetési osztály 3. fokozata 
szerint 1300 kor. ; Welter György egyházashetyei, II. fizetési osztály 3. foko
zata szerint 1468 kor. ; Németh Vilmos barlahidai, hasonló osztályozás szerint 
1428 kor.; Németh György zalaistvándi, hasonló osztályozás szerint 1171 kor.; 
Nándor János pusztaszentlászlói, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint
1482 kor.; Horváth Mihály Lajos nemeskocsi, II. fizetési osztály 3. fokozat 
szerint 1478 kor.

Somogyi egyházmegye : Csatáry Kálmán pogányszentpéteri, II. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint 1390 kor.; Fuchs Pál barcsi, hasonló osztályozás 
szerint 1556 kor.; Simon Jenő pati, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 
1212 kor.; Hajas Gyula sandi, 3. fizetési osztály 3. fokozata szerint
764 kor. ; Simon Zsigmond iharosi, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1327 kor.; Binczi Dániel vései, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint
1400 kor. ; Héricz Zsigmond szőkedencsi, hasonló osztályozás szerint 
1010 kor. ; Héricz Jenő iharosberényi, kezdő javadalmazásának kiegészíté
sére 1040 kor.

Soproni alsó egyházmegye: Kovácsics Jenő pórládonyi, III. fizetési osz
tály 3. fokozata szerint 580 kor. ; Bakodi Imre kisfaludi, II. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 1376 kor.; Kiss Gyula edvei, hasonló osztályozás szerint 
1546 kor.; Csizmadia Ferencz beledi, hasonló osztályozás szerint 1336 kor.; 
Németh István gyórói, kezdő javadalmazásra 800 kor. ; Varjú Márton jobba- 
házai, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1408 kor. ; Nagy Dénes farádi, 
kezdő javadalmazásra 720 kor. ; Szíj Lajos farádi, II. fizetési osztály 3. foko3*
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zata szerint 1350 kor.; Kiss Lajos magyarkereszturi, hasonló osztályozás 
szerint 1570 kor. ; Mesterházy Károly sopronnémeti, III. fizetési 'osztály 
2. fokozata szerint 1143 kor.; Glatz Lajos rábaszentandrási, III. fizetési osz
tály 3. fokozata szerint 1143 kor.; Schrancz József sobori, III. fizetési osztály
2. fokozata szerint 1208 kor.; Fodor Miklós alszopori, II. fizetési osztály
3. fokozata szerint 1280 kor.; Horváth János vadosfai, III. fizetési osztály
2. fokozata szerint 1030 kor.; Czirák György potyondi, II. fizetési osztály
3. fokozata szerint 1386 kor.; Varga Dezső szilsárkányi, hasonló osztályozás
szerint 1332 kor.; Farkas György zsebeházai, hasonló osztályozás szerint 
1368 kor.; Szalay Pál nemesládonyi, kezdő javadalmazásra 542 kor.; Molnár 
Sándor répczeszemerei, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1520 kor.; 
Takáts József mihályi, hasonló osztályozás szerint 1450 kor. ; Hajas Gyula 
nemeskéri, hasonló osztályozás szerint 1346 kor.; Kiss Sándor beledi,
hasonló osztályozás szerint 1358 kor.; Dömötör Péter vásárosfalui, III. fize
tési osztály 1. fokozata szerint 1192 kor.; Kisfaludy Károly büki, hasonló 
osztályozás szerint 1560 kor.

Soproni felső egyházmegye: Molnár Gyula felsőpéterfai, III. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint 734 kor.; Kindler Mihály borbolyai, hasonló 
osztályozás szerint 625 kor. ; Vánkos Jenő József ágfalvai, hasonló osztá
lyozás szerint 1000 kor. ; Benedek Ottó harkai, II. fizetési osztály 3. fokozata 
szerint 1344 kor.; Neubauer Károly harkai, III. fizetési osztály 1. fokozata 
szerint 1144 kor.; Kühn János balfi, kezdő javadalmazásra 800'kor. ; Kiss 
Gábor csávái, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1206 kor.; Hutter Rezső 
lépesfalvai, hasonló osztályozás szerint 906 kor.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Harsányi Jenő csikóstöttösi, kezdő 
fizetésre 1100 kor.; Köhler Frigyes zsibriki, III. fizetési osztály 1. fokozata 
szerint 956 kor. ; Nika János György sárszentmiklósi, hasonló osztályozás 
szerint 1260 kor.; Philippi Árpád kaposszekcsői, III. fizetési osztály 3. foko
zata szerint 1000 kor.; Koch Henrik váraljai, hasonló osztályozás szerint 
1200 kor.; Gönye Dezső mucsfai, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
836 kor.; Quiring Jakab bikali, hasonló osztályozás szerint 1000 kor.; 
Schöll Frigyes kalaznói, hasonló osztályozás szerint 764 kor.; Guggenberger 
Gyula ráczkozári, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1200 kor,; Schiller 
Gottfried mekényesi, hasonló osztályozás szerint 800 kor. ; Németh Lajos 
tolnanémedi, hasonló osztályozás szerint 1264 kor.; Wágner János izményi, 
kezdő fizetésének kiegészítéséül 645 kor. ; Lőbel János hidasi, III. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint 788 kor. ; Kovács József ráczkozári, III. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint 1000 kor.; Wendelin Mihály borjádi, kezdő fizetésül 
1100 kor.; Kiss Alojzia magyarbolyi, hasonlólag 1100 kor.; Hátz József bor
jádi, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 995 kor.; Bucski Sándor nagy- 
bábonyi, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 1028 kor.; Kiss János 
magyarbolyi, hasonló osztályozás szerint 865 kor. ; Feijér Imre kötcsei,
III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 900 kor.; Bakó Béla marázai, III. fize



3 7
tési osztály 1. fokozata szerint 1700 kor. ; Ravasz Lajos dunaföldvári,
II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1950 kor. ; Wallner Gyula hácsi,
kezdő javadalmazásra 807 kor. ; Gats Sándor györkönyi, III. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 780 kor. ; Becht Sarolta bonyhádi, hasonló osztályozás 
szerint 1000 kor.; Antal György majosi, III. fizetési osztály 2. fokozata sze
rint 1090 kor.; Vágó József bátaapáti, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1380 kor. ; Petter János polányi, hasonló osztályozás szerint 1474 kor. ;
Szalay László magyarkéri, hasonló osztályozás szerint 1330 kor.; Zakocs 
Ferencz torvaji, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 652 kor. ; Halwax 
Károly ecsényi, kezdő javadalmazásra 988 kor. ; Mészáros László tabi,
III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 1500 kor.; Schneider Oszkár györ
könyi, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1000 kor. ; Mertz Ede nagy-
szokolyi, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1116 kor.; Kinkel György 
paksi, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 1480 kor.; Wigand Lajos 
Henrik alsónánai, hasonló osztályozás szerint 952 kor. ; Pauer Guidó 
bikácsi, hasonló osztályozás szerint 1000 kor. ; Knábel Vilmos bonyhádi, 
hasonló osztályozás szerint 1028 kor.; Sikos Károly tamási, II. fizetési osz
tály 3. fokozata szerint 1277 kor.; Kisele Frigyes varsádi, kezdő javadalma
zásra 532 kor. ; Rázgha Zoltán udvari, kezdő javadalmazásra 626 kor. ; 
Gáspár József kétyi, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 864 kor. ; Weil 
Henrik gyönki, hasonló osztályozás szerint 1300 kor. ; Weil János kölesdi, 
hasonló osztályozás szerint 743 kor.; Töpfer Emma kistormási, III. fizetési 
osztály 2. fokozata szerint 1024 kor.; Bauer János tolnanémedi, III. fizetési 
osztály 1. fokozata szerint 996 kor.; Mátis István pálfai, III. fizetési osztály
1. fokozata szerint 1398 kor.

Vasi felső egyházmegye : Polster Reinold Nándor határfői, III. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint 762 kor. ; Taucher József buglóczi, hasonló 
osztályozás szerint 940 kor. ; Vendelin György alhói, hasonló osztályozás 
szerint 960 kor.; Polster Ernő lipótfalvi, III. fizetési osztály 2. fokozata sze
rint 1069 kor. ; Gamauf János gradnói, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1390 kor.; Lackner János alhói, hasonló osztályozás szerint 1335 kor.; 
Neubauer Mihály városszalónaki, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 
1025 kor.; Unger Emil őriszigeti, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 
880 kor. ; Molnár Ferencz máriafalvai, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1368 kor.; 'Ziermann Mihály őribükkösi, II. fizetési osztály 3. fokozata sze
rint 1266 kor.; Frühwirth János hamvasdi, III. fizetési osztály 2. fokozata 
szerint 1026 kor. ; Feiler Jenő városszalónaki, hasonló osztályozás szerint 
825 kor. ; Benedek József alsólövői, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1300 kor.; Karner Mihály villamosi, hasonló osztályozás szerint 790 kor.; 
Klenner Ferencz gáborfalvai, hasonló osztályozás szerint 1300 kor.; Steiner 
Gusztáv ujrétfalui, hasonló osztályozás szerint 1300 kor. ; Klenner Rezső 
alhói, hasonló osztályozás szerint 1300 kor. ; Schmidt Károly fehérpataki,
III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 876 kor. ; Wallner János vaskomjáti,



II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1408 kor. ; Németh Ferencz vasjob
bágyi, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 1310 kor.; Schrancz János 
farkasfalvai, hasonló osztályozás szerint 1364 kor.; Karner József drumolyi,
II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1229 kor. ; Jány Károly némethidegkuti,
III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 100 kor.; Polster János vágodi, 
II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1500 kor., Bauer János gáborfalvai, 
hasonló osztályozás szerint 1231 kor.; Alexy Pál libái, III. fizetési osztály
2. fokozata szerint 1142 kor. ; Marth Sámuel borostyánkői, II. fizetési osztály
3. fokozata szerint 1251 kor.; Brunner János mencséri, hasonló osztályozás
szerint 1220 kor.; Bögöthy Sámuel felsőlászlói, kezdő fizetésül 724 kor.; 
Ebenspanger Gusztáv patafalvai, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
1300 kor.; Szupper Károly pinkafői, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint
1336 kor.; Stubenvoll János rödönyi, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint
1152 kor.; Spisszák Károly alsórönöki, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint
1473 kor.; Kurz Sándor újtelepi, hasonló osztályozás szerint 1394 kor. ; 
Kurz János hárspataki, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 1108 kor.; 
Schranz Károly szalónakujteleki, kezdő javadalmazásra 421 kor.; Leyrer János 
edeházai, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1232 kor.; Knótek József 
gyöngyösfői, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 1318 kor.; Pasch János 
rödönyi, hasonló osztályozás szerint 935 kor.: Unger Adolf rödönyi, III. fize
tési osztály 3. fokozata szerint 1300 kor.; Schermann Ede rábakereszturi, 
II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1327 kor. ; Terplán Oszkár német-
zsidányi, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 1200 kor.; Kirnbauer János 
ujkörtvélyesi, II. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1350 kor.; Neubauer 
János vasdobrai, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 668 kor. ; Schrantz 
Samu ujvörösvágási, hasonló osztályozás szerint 695 kor. ; Kurcz Mihály 
háromsátori, kezdő javadalmazásra 772 kor. ; Goger Károly vasfarkasfalvai,

Vasi közép egyházmegye : Töpfer Gyula körmendi, III. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 1300 kor. ; Mesterházy Imre nádasdi, hasonló osztályozás 
szerint 1300 kor.; Lőrincz Zsigmond hegyháthodászi, II. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 1322 kor.; Somogyi Béla szarvaskendi, III. fizetési osztály 
3. fokozata szerint 928 kor. ; Ruzsáné Tomka Gizella muraszombati, hasonló 
osztályozás szerint 1300 kor. ; Osváth Sándor baltyándi, III. fizetési osztály

hasonló osztályozás szerint 1100 kor.
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domonkosfai, kezdő fizetésül 1100 kor.; Bakó Károly sürüházi, kezdő java
dalmazásra 613 kor.; Nika Lajos battyándi, kezdő javadalmazásra 690 kor.; 
Káldy Margit répczelaki, kezdő javadalmazásra 1100 kor.; Németh Jenő 
ivánegerszegi, III. fizetési osztály 1. fokozata szerint 1081 kor.; Rózsa Lajos 
uraiujfalui, kezdő javadalmazásra 1100 kor.; Herczeg Károly sárvári, II. fize
tési osztály 3. fokozata szerint 1085 kor.; Lórántffy Lajos rábabogyoszlói, 
hasonló osztályozás szerint 1215 kor.; Szigethy Dénes répczelaki, hasonló 
osztályozás szerint 1169 kor.; Tóth István hegyfalui, hasonló osztályozás 
szerint 1130 kor.; Csizmadia Pál acsádi, hasonló osztályozás szerint 
1268 kor.; Horeczky Gyula csánigi, hasonló osztályozás szerint 1252 kor.; 
Róth Kálmán uraiujfalui, hasonló osztályozás szerint 1500 kor.; Pojbics 
Gyula felsőcsalogányi, kezdő javadalmazásra 793 kor.

Veszprémi egyházmegye: Sass Aranka szergényi, 111. fizetési osztály
2. fokozata szerint 1000 kor.; Gömbös Sándor fehérvárcsurgói, III. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint 696 kor. ; Németh Kálmán rigácái, III. fizetési 
osztály 2. fokozata szerint 852 kor. ; Sass Lajos zalagalsai, II. fizetési osztály
3. fokozata szerint 1478 kor.; Horváth Ferencz ászári, hasonló osztályozás 
szerint 1504 kor. ; Varga János nemeshanyi, hasonló osztályozás szerint 
1602 kor.

Zalai egyházmegye : Zábolyi Gyula kapolcsi, kezdő javadalmazásra 
543 kor. ; Mészáros Gyula szepezdi, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 
912 kor.; Fazekas János szentantalfai, hasonló osztályozás szerint 1216 kor.; 
Kovács Sándor felsődörgicsei, hasonló osztályozás szerint 1072 kor.; Garab 
Lujza kővágóörsi, hasonló osztályozás szerint 1150 kor.; Kovács János 
taliándörögdi, III. fizetési osztály 3. fokozata szerint 1726 kor.; Bognár 
József akali, III. fizetési osztály 2. fokozata szerint 1130 kor.

3 8 .  Egyházkerületünk népességét, népesedési mozgalmait, a hivek 
valláserkölcsi érzületét, a gyülekezetek vagyoni állapotát az esperesi jelentések 
alapján készült táblázatos kimutatások a következőkben tüntetik fel :



A) Népesedési mozgalom a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben 
. az 1912. évben.

1.

Az egyházmegye neve Ö
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m Keresztel-
tetelt
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yt
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|

Konfirmál-
tatott

Egybekelt
házaspárok Eltemettetett

fi nő OSSZ. fi nő o s s z . t is z ta vegy. ö ssz. fi nő ö ssz.

Győri 19142 284 254 538 18 233 221 454 89 36 125 203 168 371
Kemenesaljái 18860 328 320 648 11 187 214 401 157 29 186 225 213 438
Somogyi 19266 224 212 436 23 133 123 256 135 40 175 162 135 297
Soproni alsó 11436 156 183 339 14 109 113 222 68 16 84 97 123 220
Soproni felső 23153 415 422 837 84 303 293 596 120 48 168 234 228 462
Tolna-bar.-somogyi 55947 633 699 1332 24 594 595 1189 356 58 414 509 500 1009
Vasi felső 29271 437 387 824 78 379 346 725 148 30 178 337 260 597
Vasi közép 35616 519 576 1095 66 316 301 617 205 54 259 314 331 645
Veszprémi 25219 389 408 797 21 288 283 571 136 47 183 288 267 555
Zalai 4071 48 46 94 2 39 27 66 13 18 31 46 33 79

Üssesen : 235771 3433 3507 6940 341 2581 2516 4097 1427 376 1803 2415 2258 4673
I I .
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sen r. k. ref. e g y é b

ö s s z e 
sen I r. kath. q?XSa 1 ös
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. 55 t 1 egyéb 1 összes.fi n ő fi n ő fi n ö fi n ő fi n ö fi n ö fi n ő fi n ö

Győri 7 11 2 3 i 6 1 2 _ _ _ _ 1 2 14 __ _ 14 12 — — 12
Kemenesaljái 6 5 i 8 — — — — 1 8 - 7 — — — - — 7 7 — — 7 —— ——
Somogyi 22 9 5 3 — — — — 5 3 4 6 1— — — 5 6 1 — — 1 — — — —

Soproni alsó 5 7 _ — — _ — — — — — — — — — — — — 3 — — 3 — — — —

Soproni felső 5 3 3 10 _ _ — — 3 10 4 — — — — — 4 — 18 - - 18 19 — — 19
Tolna-bar.-som 74 48 3 — 3 3 3 6 9 9 5 16 2 6 2 4 9 2 6 8 5 — 13 2 2 — 4
Vasi felső 10 10 — 2 — — — — — 2 — — — 2 — — — 2 3 — — 3 — — — —

Vasi közép 34 20 2 — — — — — 2 — — 4 — — — — — 4 1 — 1 — — — —

Veszprémi 13 7 6 3 2 4 — — 8 7 4 6 7 11 - — 11 17 10 — — 10 — — — —

Zalai 2 3 2 1 2
”

4 1 2 2

Összesen : 178 123 27 28 5 10 3 728 45 20 42 12 19 2 4 34 65 67 5 - 72 33 2 — 33

B) Nyilvános és házi istenitisztelet.

Győri egyházmegye: „Az istenitisztelet látogatásában hanyatlás ez évben 
sem mutatkozott, különösen az egyházi év első felében minden gyülekezetben 
nagyszámú hallgatóság gyülekezett össze vasárnaponként az istenházában,
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a nagy ünnepeken pedig zsúfolásig megteltek templomaink. Házi istenitiszte
letet azonban csakis falusi gyülekezeteinkben s azokban is inkább csak 
ádventben és böjtben szoktak egyes buzgóbb családok tartani.“

Kemenesaljái egyházmegye : „A nyilvános istenitisztelet tartásában, kivéve 
a nyári nagy munkaidőt, kellő buzgóság tapasztalható. Hetenként reggeli 
könyörgések három helyen egész éven át, a többi anyaegyházban és filiákban 
csak az iskolai idő alatt tartatnak ; esti könyörgés ádvent és böjtben heten
ként egyszer 2 helyen, a nagyobb ünnepeket megelőzőleg szintén két helyen 
tartatik. Ádvent és böjtben minden anyagyülekezetben tartatnak irásmagyará- 
zatok. Vasárnap délután egész éven át hat helyen irásmagyarázat, a többi 
helyeken a filiákban is csak ima tartatik. A házi áhitat szórványosan gyakor
latban van. Ima-, énekeskönyv, valamint uj-testamentom mindenütt található. 
Vallási iratokat szívesen olvasnak.“

Somogyi egyházmegye : „Általában kielégítő. Reggeli könyörgések a nyári 
hónapok kivételével majd mindenütt tartatnak, irásmagyarázattal ádventben 
és böjtben.“

Soproni alsó egyházmegye: „A nyilvános istenitiszteletek látogatásában 
mindenütt megnyugtató, sőt helyenkint emelkedő buzgalom tapasztalható. 
Hanyatlásról nem lehet szó sehol. A házi áhitatosságot a család ritkán végzi 
együtt ; de az imakönyvet, bibliát — mely kevés kivétellel minden házban 
meg van — gyakran előveszik s buzgón olvassák.“

Soproni felső egyházmegye: „Néhány gyülekezettől eltekintve, az isteni
tiszteletek látogatottsága, főkép az elharapódzott vasárnapi munka miatt, sok 
kívánni valót hagy hátra s a házi áhitat gyakorlása csak itt-ott elvétve fordul elő.“ 

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: „A beérkezett 38 egyházközség 
jelentése közül csak két lelkész panaszkodik a hitbuzgóság lanyhasága miatt 
s csak három lelkész jelenti, hogy az istenitisztelet látogatásában tanúsított 
buzgóság közepes; minthogy a házi áhitat 21 gyülekezet körében gyakorlat
ban van és 12 gyülekezetben egész éven át, 22 gyülekezetben a téli idő
szakban, 11-ben pedig még azonkívül a délesti órában is tartatnak hétköz
napi könyörgések, 21 gyülekezetben pedig részben az egész tél folyamán, 
részben ádvent és böjtben irásmagyarázat is tartatik és nagyon érthető okok 
miatt csupán 4 gyülekezetben nem tartatnak reggeli könyörgések : a hit
buzgóság általában teljesen kielégítőnek mondható.“

Vasi felső egyházmegye : „A vasárnapi és ünnepi istenitiszteletek láto
gatásában általában kellő buzgóság nyilvánul. Nagyszentmihály és Vasdobra 
különösen kiemeli a hívek nagy buzgalmát. Házi istenitisztelet a jelentések 
szerint 8 gyülekezetben gyakorlatban van ; 8 gyülekezetben csak szórvá
nyosan ; egy gyülekezet erre vonatkozólag nem tett jelentést.“

Vasi közép egyházmegye: „Az istenitisztelet látogatása kielégítő. A házi 
áhitat gyakorlása kevésbbé. Nyáron Muraszombat vidékéről nagyon sokan 
vannak idegenben munkára, ezen időszakban az istenitiszteleteken kevesebben 
jelennek meg.“



Veszprémi egyházmegye: „A templomi istenitisztelet látogatásában — 
kivéve egyes helyeken a nyári hónapokat — általában kellő buzgóság nyil
vánul. Hétköznapi — reggeli.— istenitiszteletek 8 egyházközségben egész 
éven át, 11-ben az iskolai év folyamán, négyben ádventben és böjtben tar
tatnak; hétköznap délesti istenitiszteletek 8 helyen. A házi áhítatot ^egyház- 
községben szorgalmasan, 11-ben csak szórványosan gyakorolják.“

Zalai egyházmegye: „A templomot elég szorgalmasan látogatják a 
hívek s a házi áhitatosság sok családban dívik, kivált ünnep előtti estén. 
Az Ur oltárára hozott önkéntes áldozatok különösen a kapolcsi anyaegyház 
híveit dicsérik, bár ott az egyháztagok nagy része nyomott anyagi viszonyok 
között él.“

A vallásos hitélet feltüntetésére szolgál a következő statisztikai kimutatás :

Az
egyházmegye

neve

Hányán éltek 
az úrvacsorájával ?

Hány gyüle
kezetben 
tartatnak 
gyermek- 

isteni- 
tiszteletek?

Hány esetben mellőzték 
az egyházi szertartást?

fi nő össze
sen

házasság
kötésnél?

születé
seknél ?

egyliaz- 
kelés- 
nél ?

teine
tésnél

Győri 3750 4752 8502 7 4 1__ _
Kemenesaljái 3864 4447 8311 2 — — — —
Somogyi 2848 3621 6469 4 1 — — 24
Soproni alsó 2011 2726 4737 1 — — — —
Soproni felső 2456 2500 4956 12 1 — 517 —
Tolna-bar.-som. 12015 14496 26511 13 12 1 17 2
Vasi felső 6787 8306 315093 9 1 — 45 —
Vasi közép 9691 14901 24592 3 — — 1 7
Veszprémi 6595 7755 14350 7 1 — — —
Zalai 580 891 1471 —

Összesen : 50597 64395 114992 58 20 1 579 13

1 Győrött minden esetben.
2 Légrádon egy esetben lelkészhiány miatt, 

távolság miatt.
3 Betegeknél 38 esetben.

négy esetben Slavóniában a nagy
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C) B e lm is s ió i m o z g a lm a k .

Az egyháziasság emelését czélzó nemes liivatásu munkásságról a követ
kező rovatos kimutatás nyújt képet :
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Győri 5 3 12 13 13 17 alakulóban
Kemenesaljái 2 2 7 23 13 32 igen
Somogyi 1 — 9 9 6 10 igen
Soproni alsó 5 2 5 16 9 16 igen
Soproni felső 8 1 8 7 12 8 igen
Tolna-bar.-som. 9 3 28 11 20 36 nincs
Vasi felső 6 3 8 6 13 11 alakulóban
Vasi közép 3 2 — 14 6 17 nincs
Veszprémi 3 2 17 21 14 20 alakulóban
Zalai 2 — 4 6 — 6 alakulóban

Összesen : 44 18 98 126 106 173

D) Isk o la  é s  v a llá so k ta tá s .

Egyházkerületünk elemi népoktatásügyéről és az ily iskolákban végzett 
vallástanitásról .áttekintést nyújt ezen táblázatos kimutatás :

Az
egyházm egye

neve

Ev. 'elemi isko
láinkba járt más 

felekezetbeli

Ev. gyermek járt 
más felekezetbeli 
elemi iskolába
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fiú leány össze
sen fiú leány össze

sen fiú leány össze
sen

köznapi ismétlő

iskolában

Győri 105 66 171 2 7 9 1 i 1 14 17 17
Kemenesaljái 84 100 184 53 46 99 — — — 3 3 13 30
Somogyi 68 71 139 4 7 13 9
Soproni alsó 23 20 43 6 4 10 — — — — 6 9 15
Soproni felső 21 20 41 11 24 35 1 — i 4 6 12 14
Tolna-bar.-som. 166 173 309 95 89 184 1 4 5 6 20 38 35
Vasi felső 89 61 150 20 15 35 — 1 1 1 3 17 15
Vasi közép 106 106 212 23 15 38 10 17’ '27 3 4 17 2—
Veszprémi 76 80 156 40 54 94 3 1 4 2 19 23 45
Zalai 26 23 49 — 2 2 — — — 1 6 6 5

Összesen : 764 690 1454 250 256 506 16 23 39 25 88 165 185

1 Péterhegyen. — 2 Keletkezőben.
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E) Vagyoni állapot.

Az egyházmegyéknek, másodsorban pedig maguknak az egyházközségeknek 
anyagi viszonyait a beérkezett esperesi jelentések alapján a következő rovatos 
táblázatok mutatják :

a) E g y e s  eg yh á zm eg yék  1912. é v i vagyoni állapota. 1

Azegyházmegyeneve Bevétel Kiadás
Pénztári
marad
vány

A házi
pénztár 

alaptőkéi
Egyéb

alaptőkéi

Egyház
megyéi

gyámoldai
alaptőke

Egyház-
megyei

belmissiói
alaptőke

K f K f K f K f K f K f K f

Győri 4394 11 3761 02 633 09 9982 76
Kemenesaljái 1562 99 1082 16 480 83 — — • i
Somogyi 1924 97 1618 09 306 88
Soproni alsó 1705 91 1635 56 70 35 714 40
Soproni felső 3832 18 3315 81 516 37 — — 777 62 25146 97 1405 18
Tolna-bar.-soin. 13386 39 13386 39
Vasi felső 3964 71 2848 03 1116 68 — — — — 29696 — . -21 06
Vasi közép 7415 59 7326 87 88 72 — — — — 15183 57 5122 33
Veszprémi 3222 59 3063 31 159 28 — — — — 25240 44 — —
Zalai 1693 96 1687 54 6 42 4656 27

“

Összesen : 43103 40 39724 78 3378 62 714 40 15416 65 95266 98 6554 57
1 Gyámintézeti alaptőkéje 340 korona 92 fillér ; árvaházi alaptőkéje 458 korona 79 fillér 

Berzsenyi Miklós-féle képezdei alapítványa 3856 korona 20 fillér.
a Árvaházi alap, Hrabovszky István egyházmegyei árva-alapja 3017 korona 42 fillér. 

Énekeskönyv tőke 4159 korona 90 fillér. Ösztöndij-alap 3800 korona. Stettner Gyula alap 
2125 korona 19 fillér.
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F) Kiválóbb mozzanatok, mint a hitélet és áldozatkészség nyilvánulásai 
az egyházmegyékben és egyes gyülekezetekben.

Győri egyházmegye.

1. KISBABOT. A lelkészlaknál 227 kor. 16 fill, értékben kerítést csinál
tatott, adósságából 1200 koronát törlesztett. Bodonhelylye! együtt a lelkész
laknál 197 kor. 08 fillérért a szobákat festette ki, 180 kor. értékben két 
kályhát szerzett. — Bodonhely. 600 kor. adósságot törlesztett.

2. NAGYBARÁTFALU. A lelkész és tanitólakot 443 kor. 10 fill, erejéig 
javíttatta, orgona-alapra egyesek 223 koronát adtak, kehely-alapra szinte 
egyesek 393 koronát adtak össze. — Ménfő. Tanitólakát és iskoláját 43 kor. 
20 fill, erejéig tataroztatta.

3. BEZI-ENESE. Épületeit 170 kor. erejéig javíttatta, adósságot 170 koro
nát törlesztett. Külön Bezi iskoláját s tanitólakát 76 kor. kiadással tataroztatta, 
adósságából 1000 koronát törlesztett, néhai Pap János a bezi gyülekezet 
czéljaira 100 koronát hagyományozott.

4. BŐNYRÉTALAP. Épületeit 270 kor. 74 fill, erejéig javíttatta, adós
ságából 1518 kor. 30 fillért törlesztett. A Mayer-család 2000 kor. alapítványt 
tett, Späth Gyula felügyelő 50 koronát adományozott.

5. CS1KVÁND. Épületeit 401 kor. 44 fill, erejéig tataroztatta, adósságából 
1000 koronát törlesztett. Az egyház czéljaira egyesek 79 koronát ajándékoztak.

6. FELPÉCZ. Épületeit 469 kor. erejéig javíttatta, 500 koronán ólat 
építtetett, 180 koronán iskolai harmoniumot szerzett, Tóth Sándorné szülei 
emlékére 100 koronás alapítványt tett, Csemez István felügyelő alapítványát 
40 koronával növelte, Péntek István id. 50 koronát hagyományozott. — 
Tényőfalu. Épületeit 99 kor. 56 fill, erejéig javíttatta, 36 kor. 64 fillérért tan
szereket vásárolt.

7. GYŐR. Orgonájához 1021 kor. 67 fill, erejéig villanyos motort szer
zett, egyházi épületeit 6873 kor. 78 fill, erejéig javíttatta, 88 Q-öl beltelket 
szerzett 2287 kor. vételáron. A várostól 14.993 korona segélyt kapott, gyám
intézeti czélokra 388 kor. 81 fillért gyűjtött, szegény gyülekezeteket 421 kor. 
erejéig segélyezett, házi szegényeknek 718 kor. 95 fillért osztott ki, lelkész- 
és tanitó-özvegyeknek pedig 1956 kor. 65 fillért. Iskolás-gyermekek ruháza
tára 472 koronát, tanszereire 289 kor. 63 fillért, ösztöndíjakra 1733 kor., 
Bocskay-alapra 50 koronát fordított. — Az egyház saját czéljaira adakoztak : 
özv. Varga Miklósné nyugdij-kiegészitési alapra 100 kor., Egervári József 
400 koronát hagyományozott, Győri első takarékpénztár iskolai czélokra 
100 koronát adott, Grab Mihály és fia gyárosok a szegényeknek 100 koronát 
stb. — Szegény- és árva-intézetre : özv. Varga Miklósné 400 kor., Győri 
első takarékpénztár 120 kor., Győr városi és megyei takarékpénztár 60 kor. 
stb. — A Szeretetház építésére folytatólag befolyt: Győr várostól 1000 kor., 
egyesektől 2506 kor. 78 fill. — Györujfalu. A tanitólakást 239 kor. 84 fill.
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erejéig javíttatta. — Börcs. Iskolai felszerelésre és harmoniumra 797 kor. 
39 fillért fordított. Az egyház czéljaira egyesek 130 koronát adtak.

8. RÁBCZAKAPI. A lelkész- és tanitólakot 150 kor. erejéig javíttatta.
9. KISPÉCZ-KAJÁR. Épületeit 367 kor. 72 fill, erejéig javíttatta. Szalay 

Sándor leköszönt felügyelő 500 koronás alapítványt tett. Oltár-, orgona-, 
harmonium- és csillár-alapra egyesek összesen 527 kor. 50 fillért adomá
nyoztak.

10. LÉBENY. Egyesek összesen 62 koronát adományoztak az egyház 
czéljaira.

11. LOVÁSZPATONA. Épületeit 167 kor. erejéig javíttatta, gabona- és 
fa-eladásból 533 kor. 90 fillért vett bé. Jótékony czélokra összesen 111 kor. 
15 fillért gyűjtött. A nőegylet temető-keritésre 421 kor. 80 fillért adott, egye
sek alapítványokra összesen 853 kor. 01 fillért ajándékoztak. — Nagydém. 
Gabonából 146 kor. 90 fillért árult.

12. UJMALOMSOK. Épületeit 376 kor. 34 fill, erejéig javíttatta. Tem
plom-alapra adakoztak a gazdák és zsellérek 2003 kor. 69 fillért, fogyasztási 
szövetkezet 700 koronát. Egyesek összesen 294 koronát.

13. MÉRGES. Egyházi épületeit 36 kor. 94 fill, erejéig javíttatta.
14. NAGYMÓR1CZHIDA. Temploma és összes épületei tetőzetét 861 kor. 

30 fill, erejéig javíttatta, egyesek az egyház czéljaira összesen 187 koronát 
adományoztak.

15. GYŐRSZEMERE. Összes épületeit 229 kor. 28 fill, erejéig javít
tatta, 546 kor. értékben uj templomi harmoniumot szerzett. Adósságából 
240 kor. 96 fillért törlesztett. Egyesek harmoniumra 472 kor. 08 fillért 
adományoztak.

16. TÁRNOKRÉTI. Templomát, lelkész- és tanitólakát 971 kor. erejéig 
javíttatta. Az egyház czéljaira Takács Ádám 200 kor., Soós Dánielné pedig
100 kor. alapítványt tett.

17. TÉT. Összes épületeit tataroztatta 1146 kor. 16 fill, erejéig. Adós
ságából 1837 kor. 50 fillért törlesztett. Az 1912. év május hó 10-én elhunyt 
nagyalásonyi Barcza Gézáné Kuliszéky Róza úrnő készpénz és értékpapírok
ban 21.543 kor. értéket hagyományozott a gyülekezetnek fenntartási alapul. 
Egyesek 70 koronát adományoztak. Özv. Nagy Jánosné Lampért Katalin 
140 kor. értékű oltár-, szószék- és kehelyteritőt ajándékozott.

Kemenesaljái egyházmegye.

1. ALSÓLENDVA. 6033 kor. segélyben részesült, adósságából 3000 koro
nát törlesztett, épületeire 695 kor. 45 fillért fordított. Az egyház czéljaira
101 kor. 60 fill, adomány folyt be. Uj oltárteritőre 154 kor.

2. BOBA. Épületeire 160 kor. 90 fillért költött. Jótékony czélokra 
29 kor. 62 fill, folyt be. Nőegylete 85 kor. 20 fillért gyűjtött s vagyona 
ezzel 639 kor. 62 fillérre emelkedett. — Nemeskocs. Toronytetőt 160 kor.



költséggel kijavíttatta. 160 D-öl földet vett 160 koronáért. — Kemenespálfa. 
Nőegylete jótékony czélokra 69 koronát adott.

3. CSÖNGE. A tanító gazdasági épületeire 1200 koronát költött, jótékony- 
czélokra 90 koronát adott. — Ostffiasszonyfa. A tanító udvarán kutat ásatott 
691 kor. 38 fill, költséggel, a konyhán 64 kor. 50 fill, költséggel javítást 
eszközölt.

4. GÉRCZE. Templomát ' 1000 kor. költséggel díszes vasrácscsal vétette 
körül ; iskolára 40 koronát költött, orgonára 47 koronát, a nőegyletre 92 kor. 
10 fill, adomány folyt be. — Vásárosmiske. Adósságából 2677 kor. ,87 fillért 
törlesztett.

5. KEMENESHŐGYÉSZ. Iskoláira 350 kofonát fordított. Kiss Lajosné 
100 kor. alapítványt tett szabadrendelkezésre. Különböző jótékony czélokra 
60 kor. 58 fill, jött össze. — Magyargencs. Két tantermét kipadlóztatta, a 
tanitólakást kijavíttatta 815 kor. 12 fill, erejéig. Jótékonyczélokra 48 kor. 
88 fill., toronyra 375 kor. adomány folyt be.

6. KEMENESMAGAS1. Böcskey Miklós Amerikából Jakab Mária emlé
kére 10 koronát küldött.

7. KISSOMLÓ. Adósságából 283 koronát törlesztett, a lelkész pincéjét 
110 kor. erejéig javíttatta. Jótékonyczélokra 106 kor. folyt be. Noszlopi Béla 
végrendeletileg 500 koronát hagyott a gyülekezetnek. — Duka. Épületeire 
107 korona 25 fillért költött. Noszlopi Béla 1000 koronát hagyott a gyüle
kezetnek szabadrendelkezésre. — Borgáta. Tornyot építtetett és 331 kgr. 
súlyú harangot szerzett 7141 kor. 73 fill, költséggel. (A nőegylet 2224 kor. 
72 fill., a magtár 3559 kor., a gyülekezeti tagok 13.576 kor. 44 fillérrel 
járultak az építkezéshez.) Iskolára 40 kor. 58 fillért költött. — Egyházashetye. 
Nagy Sándor r. k. földbirtokos 1 hold földet ajándékozott temetőnek, fel- 
árkolva és bekerítve. — Jánosháza. Harmoniumot szerzett 270 koronáért, 
építési adósságából 2140 koronát törlesztett. Segélyt különböző helyekről 
622 korona 39 fillért nyert ; a várostól iskolafütésre 2-öl fát. — Káld. 
Épületeire 450 koronát költött.

8. NAGYSIMONYI. Iskoláira 268 koronát fordított, jótékonyczélokra 
29 kor. 85 fillért áldozott. — Nagysitke. Iskoláját újra építtette 3600 kor. 
költséggel. Kölcsönvett 2500 koronát.

9. NEMESDÖMÖLK. Egyházi épületeit 423 kor. 65 fill, erejéig javít
tatta, 608 kor. 40 fill, adósságot törlesztett. — Czelldömölk. Adósságából 
2100 koronát törlesztett, jótékonyczélra 39 kor. folyt be. — Alsómesteri. 
Épületeire 79 kor. 03 fillért költött. — Alsóság. Épületeire 429 kor. 66 fillért 
fordított. — Kemenesmihályfa. Épületeit 201 kor. 26 fill, erejéig kijavíttatta. 
— Kemenessömjén. Épületeit 138 kor. 23 fill, erejéig jókarba hozta. — 
Kemenesszentmárton. Épületeire 97 koronát költött. — Kis- és Nagyköcsk. 
Iskolájára 63 kor. 84 fillért fordított. — Tokorcs. Épületeit 109 kor. 50 fill, 
erejéig jókarba hozta.
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10. PUSZTASZENTLÁSZLÓ. Különböző helyekről 1038 kor. segélyben 
részesült ; adósságából 400 koronát törlesztett. Templomra egyesektől befolyt 
101 kor. — Barlahida. Gazdasági épületeit megújította 1656 kor. 81 fill, 
erejéig ; adósságából 500 koronát törlesztett. Egyház czéljaira egyesektől 
14 kor. adomány folyt be. Nőegylet 83 koronát gyűjtött. 651' kor. 62 fill, 
segélyben részesült.

11. VÖNÖCZK. Lelkész gazdasági épületeit cserépre vette 860 kor. 
költséggel ; adósságából 600 koronát törlesztett. Isten dicsőségére többen 
99 koronát ajándékoztak.

12. ZALAEGERSZEG. Különböző helyekről 4037 kor. segélyt kapott. 
Egyesek 102 koronát adtak az egyház czéljaira.

13. ZALAISTVÁND. A gyülekezetnek befizettetett néh. Makray Sándor 
1000 kor. alapítványa; többen jótékonyczélokra 73 koronát ajándékoztak. — 
Zalaszentgrót. Tornyot építtetett imaháza elé 6000 kor. költséggel, két 
harangot szerzett vasállvánnyal 2465 kor. értékben. (A torony építéséhez 
a hivek 1700 koronát gyűjtöttek maguk között. Vidékről egyházak és egye
sektől befolyt 817 kor. Amerikából két hivő 1000 koronát küldött. Zala- 
szentgróti ifjúsági szinielőadás jövedelméből 316 kor. 44 fill. Zalaszentgróti 
másvallásuak adománya 335 kor. 30 fill. Az ev. nőegyesület adományából^ 
959 kor. 27 fill, folyt be.)

Az esperesség rendes tagja a Protestáns irodalmi-, a Luther-társaságnak, 
a budapesti protestáns árvaháznak, valamint az összes anyaegyházközségek 
tagjai a Luther-társaságnak.

Somogyi egyházmegye.

1. ANTUNOVÁCZ. Adósságából 735 kor. 40 fillért törlesztett.
2. GYÉKÉNYES. Egyházi épületeit 975 kor. 14 fill, erejéig javíttatta.
3. 1HAROSBERÉNY. Lelkészlakot javíttatott és templomtornyot bádogoz- 

tatott 1880 kor. értékben.
4. LÉGRÁD. Javításokra 289 kor. 20 fillért költött.
5. NAGYKANIZSA. Javitásökra 416 kor. 40 fillért költött.
6. NEMESPÁTRÓ. Javításokra 620 koronát, adósságtörlesztésre 262 koro

nát fordított.
7. PORROGSZENTKIRÁLY. ■ Egyesek az Isten dicsőségére 619 kor. 

60 fillért adtak.
8. POZSEGA. Építtetett imaházat lelkészlakkal 24.600 korona 23 fil

lérért, adósságából 6000 koronát törlesztett, Rusz Jakab az Isten dicsőségére 
150 koronát adott.

9. HRASZTOVÁCZ. Javításokra 1000 koronát fordított.
10. SURD. Javításokra 494 K-t, adósságtörlesztésre 500 koronát fordított.
11. SZEPETNEK. Javításokra 576 kor. 51 fillért költött.
12. SAND. Adósságából 162 kor. 59 fillért törlesztett.
Evang. püspöki jelentés, 1913. 4



5 0
13. VÉSE. Javításokra 2400 koronát fordított.
14. ZÁGRÁB. Egyházi kiadása volt 5254 kor. 77 fill., iskolai kiadása 

24.410 kor. 86 fill. Nőegylet 1273 kor. 03 fillért adott jótékonyczélra.

Soproni alsó egyházmegye.

1. BELED. Javításokra 383 koronát fordított. Adósságából 1800 koronát 
törlesztett. Kisebb adományokból befolyt 70 kor. — Edve. Javításokra 133 koronát 
költött. — Vásárosfalu. 200 korona adósságot törlesztett. Kisebb adományok 
összege 40 kor. Az „Ifjúsági kör“ torony-alapra 170 koronát juttatott.

2. BÜK. Alapítványok 650 kor. Kisebb adományok 32 kor.
3. FARÁD. Iskolajavitás 221 kor. Kisebb adományokból befolyt 124 kor. 

— Jobaháza. Javított 111 kor. költséggel.
4. NAGYGERESD. Fenntartási alapja 29.925 koronára emelkedett. 

Alapítványok 230 kor. Kisebb adományok 131 kor. Uj iskolát építtetett 
9200 kor. költséggel. — Nemesládony. Építés 700 kor. Adósságtörlesztés 
400 kor. — Pórládony. Javítás 88 kor.

5. NEMESKÉR. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 161 koronát. — 
Alszopor. Tanitólakást javíttatott 40 korona költséggel.

6. SZAKONY. Épületjavitás 1015 kor. Alapítványok 900 kor. Kisebb 
adományok összege 383 kor.

7. SZILSÁRKÁNY. Tanitólakást építtetett 12.914 kor. költséggel. Javítá
sokra 198 koronát fordított. Adósságából 1165 koronát törlesztett. Alapítvá
nyok összege 1800 kor. Kisebb adományokból befolyt 38 kor. — Németi. 
Javítás 101 kor. Adósságtörlesztés 250 kor. Adakozásból 100 kor.

8. RÁBASZENTANDRÁS. Javítás 174 kor. Adósságtörlesztés 540 kor. 
Alapítványok 1300 kor. Kisebb adományokból befolyt 130 kor. — Sobor. 
Uj alapítvány 100 kor. Adakozások 37 kor. Gyűjtés Amerikából 205 kor.

9. VADOSFA. Uj templom építése 102.075 kor. Javítások 267 kor. 
Uj alapítvány 522 kor. Adakozások egyházi czélokra 242 kor. — Mihályi. 
Javításokra 400 koronát fordított. Adakozás 50 kor. — Vadosfai iskolai egyház. 
Gazdasági épületeket emelt 2453 kor. és javított 70 kor. költséggel. — 
Kapuvár. Imaházi fölszerelésre 172 koronát fordított. — Gyóró. Iskolát épít
tetett 18.000 kor. költséggel. Adósságából 4000 koronát törlesztett. Adakozá
sok 70 kor. — Potyond. Javítás 40 kor. — Zsebeháza. Javítás 86 kor. — 
Magyarkeresztur. Javítás 178 kor. Adósságtörlesztés 1300 kor. — Kisfalud. 
Javításokra 43 koronát fordított.

Soproni f*elsö egyházmegye.

1. ÁGFALVA. A papiak előtt czementhidat építtetett 288 kor. költséggel; 
a templomot, paplakot és iskolákat pedig 614 kor. költséggel tataroztatta. 
383 kor. iskolaé'pitési adósságot törlesztett, jótékonyczélra 128 kor. 96 fillért,
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az ifjúsági könyvtárra 111 kor. 57 fillért fordított és saját alapjainak gyarapítá
sára 140 koronát juttatott. A papiak előtti hid építésére és a templomtér parkí
rozására egyesek 419 kor. 42 fillért ajándékoztak, úgyszintén tiz uj házaspár 
24 kor. 20 fillért az egyházi pénztár javára. Az uj lelkészfizetési alap 
gyarapítására a lelkész Németországból 77 kor. 18 fillért hozott s a gyüle
kezet összes alapjai s alapítványai a kamatok ideiglenes hozzáadásával 
567 koronával növekedtek. Stark Lajos felügyelő emlékkönyvekkel ajándékozta 
meg az összgyülekezet konfirmándusait. Egy svájczi jóltevő pedig havonként 
100 darab „Grüss Gott“ czimü lapot küldött ingyenes szétosztás végett. 
A nőegyletnek 130 tagja volt s vagyona 236 kor. 34 fillérrel 1558 kor. 
81 fillérre emelkedett. — Sopronbánfalva. Az állami iskolát s a temetőt 
415 kor. költséggel rendbehozatta, 700 kor. adósságot törlesztett, jótékony- 
czélokra 53 kor. 12 fillért fordított. Saját templomépitési alapjára 137 kor. 
73 fillért adott, lelkészétől néhány németországi előadás alkalmával gyűjtött 
offertoriumképpen 150 kor. 49 fillért kapptt. „Lelkészfizetési alapját“ a német- 
országi „Lutli. Gotteskasten“ 470 kor. 17 fillérrel gyarapította. Az „orgona
alapra“ egy kegyes nő 20 koronát adott. Az anyaegyházzal közös alapok 
gyarapítására 60 kor. fordittatott. Saját összes alapítványai, alapjai 1947 kor. 
32 fillérrel 22.851 kor. 83 fillérre emelkedtek. — Lépesfalva. A régi iskolában 
202 kor. költséggel uj kutat ásatott, az iskolaépületeket 150 kor. költséggel 
tataroztatta, az ifjúsági könyvtár gyarapítására 65 kor. 96 fillért fordított, 
jótékonyczélra 23 kor. 22 fillért adott ; az anyagyülekezettel közösen gyűjtött 
alapokhoz 60 koronával járult.

2. BALF. Az iskolaházat 300 kor. erejéig javíttatta, 600 kor. adósságot 
törlesztett, jótékonyczélokra 74 kor. 76 fillért adott ; az összes egyházközségi 
tagok heti 8 fillér adománnyal járultak a paplaképitési alaphoz.

3. CSÁVA. A paplakot és iskolaépületet 412 kor. 66 fillérrel javította, 
jótékonyczélra 38 kor. 36 fillért adott. A nőegylet 200 koronáért oltárteritőt, 
160 koronáért oltári gyertyatartókat; Pauer örökösök 56 koronáért keresztelő
edényt ; Binder Teréz 90 koronáért szószéki gyertyatartókat vásárolt.

4. FERTÖMEGGYES. Egyházi és iskolai épületeit 508 kor. 44 fill, 
költséggel javíttatta ; jótékonyczélra 104 kor. 87 fillért fordított. A lelkészi 
nyugdij-alapra a hívek 32 kor. 85 fillért adtak. Hering Zsigmond felügyelő 
40 koronát adott nyolcz iskolásgyermek megjutalmazására és 10 koronát 
a népkönyvtár czéljaira. Az államtól 8000 kor. iskolaépitési segélyt nyert a 
gyülekezet, melynek alapjai 349 kor. 92 fillérrel szaporodtak.

5. HARKA. Czement- és vaskerítést építtetett 260 kor. erejéig. A pap
lakást s az iskolákat tataroztatta összesen 1459 kor. költséggel.

6. RABOLD. 75 kor. 45 fillérért tanszereket szerzett ; jótékonyczélra 
83 kor. 56 fillért gyűjtött és adott. Lenek Henrik leipzig-stötteritzi nyug. 
lelkésztől a paplaképitési alapra 25 koronát, Heyer Erzsébet gallneukircheni 
nyug. diakonisszától 6 kor. és 36 vallásos traktatumot kapott. — Felsöpéterfa. 
100 kor. költséggel javíttatta az iskola-épületet. 4*
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7. LAJTAUJFALU. A helybeli juttagyártól 200 kor. segélyt kapott. 
A helységbeli, csaknem kizárólag róm. kath. tagokból álló dalárda 524 koro
nát ajándékozott orgona-alapra, mihez Hawerland Tivadarné 7 koronát, az 
egyház czéljaira pedig két egyháztag 11 koronát adott. — Kismarton. Imaház - 
épitésre a gyámintézettől s a két kismartoni takarékpénztártól összesen 213 kor. 
s a folyó kiadásokra egy névtelentől 150 kor. segélyt kapott.

8. LOCSMÁND. A templomot, paplakot és iskolát 282 korona 60 fil
lérért javíttatta, 72 korona adósságot törlesztett, jótékonyczélokra 315 korona 
37 fillért adott.

9. PETÖFALVA. A papiak előtti kerítés állítására s tatarozására 1020 koro
nát fordított ; jótékonyczélra 54 kor. 88 fillért gyűjtött. — Borbolya. 26 kor. 
30 fillért áldozott a jótékonyság oltárán s 98 korona költséggel javíttatta 
iskoláját.

10. RUSZT. Az összes gyülekezeti épületek javítására 1295 kor. 93 fil
lért fordított; 11.000 korona áron egy házat vásárolt; 1000 korona adósságot 
törlesztett ; kölcsönvett 660 koronát s egy házat eladott 5920 koronáért. 
Kraft Frigyes a templompark-alapra 12 koronát, Lőwi Móricz a diakonissza
alapra 7 koronát adott.

11. SOPRON. Épületeit 6168 kor. 66 fill, költséggel javíttatta, 4996 kor. 
33 fill, adósságot törlesztett. Gyámintézeti s egyéb jótékonyczélra 1247 kor. 
28 fillért fordított.

12. VEPERD. 350 koronát fordított bérházai tatarozására, 110 korona 
áron tanszereket vásárolt, 600 kor. adósságot törlesztett. Jótékonyczélra 77 kor. 
32 fill, gyüjtetett a gyülekezetben. ■

13. KIR. ORSZ. FEGYINTÉZET, SOPRONKÖHID. 1912-ben az össz
forgalom 48 evang., 106 ref., összesen 154 protestáns fegyencz volt, kiket 
Heszler Sámuel lelkész a legodaadóbb gondozásban részesített. 125-ször 
tartott velük istenitiszteletet s három Ízben összesen 184-en járultak az úr
vacsorához. Az iskolában rendszeres vallástanitásban részesítette a fegyen- 
czeket s 43 evangélikus és 43 református, összesen 86 énekdallamot tanított 
be velük, sőt egy kis dilettáns dalárdát is szervezett köztük. A kath. ünnepe
ken bel- és külmissiói tárgyú előadásokat tartott velük, egyébként pedig a 
többi tisztviselővel felváltva közhasznú tárgyakról értekezett vasárnaponként 
a vegyes felekezetű fegyenczek előtt. Bibliát, énekeskönyvet és vallásos lapo
kat szívesen osztott ki és terjesztett a fegyenczek között s közvetítette szeret
teikkel folytatott levelezésüket. Komoly, nehéz, de egyúttal áldásos munka az, 
melyet Heszler Sámuel lelkész a fegyház falai között végez, melynek legszebb 
jutalma úgy a rab, mint egyes kiszabadult fegyenczek hálája. Az Ur áldása 
kisérje buzgó szolgája további apostoli fáradozását is.

Az egyházmegyei belmissiói egyletnek 148 kor. 71 fill, bevétele volt, 
miből 25 koronát fordított jótékonyczélra, vagyona pedig 1912 deczember 
31-én 1405 kor. 18 fill.
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Tolna-baranja-somogyi egyházmegye.

1. ALSÓNÁNA. Javíttatta iskoláit és a tanitólakást 115 kor. összeggel; 
megkezdte a lelkészlak építését. Kályhát vásárolt 40 kor. értékben. Törlesztett 
1700 kor. adósságot, kölcsönvett 8000 koronát. Apróságokat eladott 160 kor. 
10 fill, árban, az egyház czéljaira pedig egyesektől 47 kor. gyűlt be.

2. BÁTAAPÁT1. A papiak javítása 6479 kor. 46 fillérbe került. Kölcsön
vett 4000 koronát. A régi ablakokat, ajtókat eladta 285 kor. 40 fillérért. Az 
egyház az adóalapból 1598 koronát kapott. Az egyház czéljaira 322 kor. 
35 fill, adomány folyt be. — Zsibrik. A szükséges javításokra 90 kor. 44 fil
lért fordított. Törlesztett 250 kor. adósságot. Az egyház czéljaira adakoztak 
26 koronát, egyesek gyertyákat.

3. BONYHÁD. Egyházi épületeinek renoválására 1280 kor. 18 fillért 
fordított. Szerzett tanszereket, könyveket 43 kor. 64 fül. értékben. Törlesztett 
1053 kor. adósságot. Gyűjtött a külmissióra 64 kor. 75 fillért. Az egyház 
czéljaira egyesek 387 kor. 66 fillért adakoztak.

4. CSIKOSTÖTTÖS. Templomtetőt javíttatta 497 kor. 35 fill, költséggel. 
Törlesztett 600 kor. adósságot. Eladott régi ajtót 15 kor. árban. Jótékony- 
czélra gyűjtött 13 kor. 50 fillért. Az egyház czéljaira 68 koronát adakoztak. 
— Gerényes. Kerítést csináltatott 1000 kor. költséggel. Törlesztett 6000 kor. 
adósságot. Kölcsönvett 20.170 koronát. Az egyház czéljaira 18 koronát ada
koztak. — Szabadi. Építtetett tornyot 1400 koronáért, vett harangot 600 kor. 
40 fillérért. Eladta két darab régi harangját 212 koronáért. Az egyház czél
jaira egyesek 25 koronát adakoztak. — Tarrós. Harmoniumot és a kert- 
keritést javíttatta 32 kor. 40 fill, költséggel. Vett uj harangot 236 kor. 80 fil
lérért. Régi harangját eladta 116 koronáért. Az egyház saját czéljaira 56 koro
nát adakoztak. — Tékes. Egyházi épületeinek rendbehozatalára 502 kor. 
88 fillért fordított. Törlesztett 700 kor. adósságot. Kölcsönvett 300 koronát. 
Jótékonyczélra 22 kor. 36 fillért áldozott. Az egyház czéljaira a hívek 79 koro
nát adakoztak.

5. DUNAFÖLDVÁR. Javíttatta egyházi épületeit és a templomtetőt
79 kor. 81 fill, költséggel. Törlesztett 920 koronát. Adományozott 17 kor. 
12 fillért. Az egyház czéljaira a hívek 426 kor. 40 fillért adakoztak.

6. ECSÉNY. Egyházi épületeit tataroztatta 226 kor. 80 fill, kiadással. 
Törlesztett 95 koronát. Jótékonyczélra gyűjtött 21 kor. 82 fillért. Az egyház 
czéljaira egyesek 183 kor. 40 fillért adakoztak. — Hdcspettend. Javíttatta 
iskoláját 37 kor. 80 fill, kiadással. Vett harmoniumot 230 koronáért. Jótékony
czélra gyűjtött 13 kor. 84 fillért. Az egyház czéljaira egyesek 316 kor.
80 fillért adakoztak. — Polány. Javításokat eszközölt egyházi épületein 
188 kor. 26 fill, erejéig. Uj kaput, halotti saraglyát stb. vett 223 koronáért. 
Kölcsönvett 96 kor. 79 fillért. Apróságot eladott 2 kor. 30 fillérért. Az egyház 
saját czéljaira 117 kor. 49 fillért adakoztak. — Raksi. Épületeit tataroztatta 
111 kor. 15 fill, erejéig. — Somogyvámos. Az iskolatetőt javíttatta 51 kor.



90 fill, kiadással. Törlesztett 100 koronát. Segélyt kapott a politikai község
től 150 koronát. Az egyház czéljaira a hívek 54 koronát adakoztak.

7. FELSÖNÁNA. A lelkészlakon uj gazdasági épületet csináltatott 
3000 kor. költséggel. Gyűjtött jótékonyczélra 27 kor. 07 fillért. Az egyház 
czéljaira egyesek 116 koronát adakoztak.

8. GYÖNK. Javításokra 750 kor. 15 fillért fordított. Törlesztett 4350 koro
nát ; kölcsönvett 200 koronát. Jótékonyczélra 14 kor. 13 fillért gyűjtött. Az 
egyház czéljaira a hívek 88 koronát adakoztak. — Udvari. Épületeit javíttatta 
265 kor. 18 fill, költséggel. Anyakönyvet s tanszereket vett 39 kor. 48 fillé
rért. Eladott gabonát, szénát s fát 238 kor. árban. Az egyház czéljaira a 
hívek 351 kor. 79 fillért adakoztak.

9. GYÖRKÖNY. Az iskolatetőt javíttatta 1270 kor. költséggel. Segélyt 
kapott a községtől 400 koronát. Gyűjtött jótékonyczélokra 94 kor. 89 fillért. 
Az egyház czéljaira 104 kor. 30 fillért adakoztak. Pámer Ádám és neje Jilling 
Katalin 6 drb. aranyozott gyertyatartót ajándékozott 240 kor. értékben.

10. HIDAS. Javításokra 603 kor. 39 fillért forditott. Jótékonyczélra 
gyűjtött 83 kor. 25 fillért. Az egyház czéljaira 75 koronát adakoztak a hivek. 
— Mardza. Javításokat eszközölt 67 kor. 97 fill, erejéig. Törlesztett 320 koro
nát. Jótékonyczélra 9 kor. 19 fillért gyűjtött. Az egyház czéljaira 30 korona 
adomány folyt be.

11. 1ZMÉNY. Jótékonyczélra 16 kor. 46 fillért gyűjtött. Az egyház czél
jaira 130 koronát adakoztak. — Győré. Törlesztett 2400 koronát.

12. KALAZNÓ. Épületeit javíttatta 647 kor. 83 fill, költséggel. Törlesz
tett 647 kor. 22 fillért. Az egyház czéljaira 25 koronát adakoztak.

13. KAPOSSZEKCSÖ. Templom, papiak, iskola és tanitólakás javítására 
9708 kor. 34 fillért forditott. Kölcsönvett 169 kor. 94 fillért. Az egyház czél
jaira egyesek 412 kor. 70 fillért adakoztak.

14. KÁCSFALU. Kerítését 400 koronáért megcsináltatta. Jótékonyczélra 
gyűjtött 41 kor. 55 fillért. Az egyház czéljaira egyesek 179 koronát adakoz
tak. — Bolmány. Tatarozásra 130 koronát költött. Tanszereket vásárolt 
100 korona árban. Jótékonyczélra gyűjtött 69 kor. 41 fillért. Az egyház 
czéljaira egyesek 40 kor. 20 fillért adtak.

15. KESZÖHIDEGKUT. Uj gazdasági épületeket csináltatott a tanitó- 
lakásnál 4003 kor. 95 fill, költséggel. Javíttatta a papiak tetőzetét 144 koro
náért. Vásárolt tanszereket 144 koronáért. Törlesztett 1740 koronát, kölcsön
vett 1000 koronát. Fát eladott 186 koronáért. Jótékonyczélra gyűjtött 21 kor. 
64 fillért. Az egyház czéljaira a hivek 112 koronát adakoztak. A község 
vertheimszekrénnyel ajándékozta meg az egyházat (700 kor.). — Belecska. 
A templomtetőt javíttatta 500 korona erejéig. Törlesztett 2500 koronát. Jóté
konyczélra 27 koronát gyűjtött. Az egyház czéljaira egyesek 23 koronát adtak.

16. KËTY. Templomát s épületeit javíttatta 700 kor. kiadással. Harmó- 
niumot vett 173 kor. 20 fillérért. Jótékonyczélra gyűjtött 34 koronát. Az 
egyház czéljaira a hivek 194 koronát adakoztak. — Murga. Épületét javíttatta
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252 kor. 68 fill, költséggel. Orgonát vett 3040 koronáért. Az egyház czéljaira 
118 korona adomány folyt be.

17. KISMÁNYOK. Az egyház czéljaira adakoztak 14 koronát; 4 darab 
műpálmát 69 kor. értékben. — Váralja. Javításokra 58 kor. 16 fillért fordí
tott. Jótékonyczélra gyűjtött 14 korona 62 fillért. Az egyház czéljaira egyesek 
28 koronát adtak.

18. KISTORMÁS. Épületeit javíttatta 1836 kor. 16 fill, költséggel. Az 
egyház czéljaira egyesek 146 kor. 40 fillért adakoztak. — Hangospuszta. 
Harmoniumot vett 512 kor. 50 fill, értékben. Törlesztett 4120 kor. 87 fillért. 
Az egyház czéljaira 25 koronát adtak..

19. KÖLESD. Javításokat eszközölt 235 kor. költséggel. Törlesztett 
2600 koronát. Az egyház czéljaira adakoztak 92 koronát. Koritsánszky Ottó 
felügyelő 100 koronát.

20. KÖTCSE. A lelkészlakot renováltatta 2300 kor. költséggel. Jótékony
czélra gyűjtött 35 kor. 40 fillért. Az egyház czéljaira egyesek 34 koronát adakoztak.

21. MAGYARBOLY. Szerzett négy toronysalut 360 koronáért. Kölcsön
vett 106 koronát. Jótékonyczélra 63 kor. 57 fillért adakoztak a hívek. — 
Borjúd. Tanitólakást építtetett 6300 koronáért. Javításokra 40 koronát fordí
tott. Kölcsönvett 1200 koronát. Régi fát eladott 300 korona árban. Az egyház 
czéljaira 8 koronát adtak. — Ivátidárda. Kályhát vett 49 koronáért. 4 koronát 
gyűjtött. Az egyház czéljaira 15 koronát adtak. Rüll János és Poth János 
200 kor. értékben oltárképet ajándékoztak.

22. MAJOS. Tornyát és kerítését javíttatta 700 koronáért. Jótékonyczélra 
7 koronát gyűjtött. Az egyházhivek 93 koronát adakoztak az egyház czéljaira.

23. MEKÉNYES. Épített elemi iskolát s két tanítói lakást 41.098 kor. 
32 fill, költséggel. Tatarozásokra 421 kor. 22 fillért fordított. Urvacsorai 
szentedényeket vett 140 kor. 68 fillérért. Kölcsönvett 20.000 koronát. Eladta 
a régi épületi fát stb. 1058 kor. 30 fillérért, gabonát 23 kor. 29 fillérért. 
Jótékonyczélra gyűjtött 46 kor. 02 fillért. Az egyház czéljaira a hívek 
206 kor. 30 fillért adakoztak. — Nagyhajmás. Javításokra 105 kor. 39 fillért 
fordított. Fát eladott 28 kor. 80 fill, árban. Jótékonyczélra 14 kor. 34 fillért 
gyűjtött. Az egyház czéljaira egyesek 25 koronát adakoztak.

24. MUCSFA. Uj lelkészlakot építtetett 14.725 kor. 68 fill, kiadással. 
Törlesztett 5205 kor. 18 fillért; kölcsönvett 9583 koronát. A régi épület 
anyagát eladta 2200 kor. 79 fillérért. Jótékonyczélra gyűjtött 17 kor. 38 fil
lért. Az egyház czéljaira a hívek 124 koronát adakoztak.

25. NAGYBÁBONY. Törlesztett 400 korona adósságot ; kölcsönvett 
1500 koronát. Az egyház czéljaira egyesek 53 koronát adakoztak.

26. NAGYSZOKOLY. Javíttatta orgonáját, a kaput stb. 494 korona 
költséggel. Jótékonyczélra 7 kor. 46 fillért gyűjtött. Az egyház czéljaira 
befolyt adomány összege 34 kor. 49 fill. — Tamási. Kerítését 100 korona 
költséggel javíttatta. Törlesztett 650 kor. adósságot. Az egyház czéljaira a 
hívek 133 korona 10 fillért adakoztak.
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27. PAKS. Lelkész és tanitólakás tetejét újra fedette, temploma tetejét 
czinkbádoggal, a tornyot veresrézzel fedette be 8219 kor. 80 fill, költséggel. 
Jótékonyczélra gyűjtött 4 koronát.

28. PÉCS. Épületeit javíttatta 337 kor. 52 fill, költséggel. Vett szekrényt 
stb. 216 kor. 80 fill, értékben. Törlesztett 384 kor. 70 fillért; kölcsönvett 
600 koronát. Az egyház a város részéről 400 korona segélyben részesült. 
Szegény egyházak s egyesek részére 45 koronát adott. Az egyház saját czél- 
jaira 821 kor. 44 fillért adakoztak. — Pogány. Iskoláját javíttatta 158 korona 
költséggel.

29. RÁCZKOZÁR. Javításokra 80 koronát fordított. Törlesztett 4901 koro
nát ; kölcsönvett 2300 koronát. Jótékonyczélra 8 koronát adott. Az egyház 
czéljaira 131 kor. 10 fillért adtak a hívek. — Bikái. Javíttatta a templomot 
900 korona költséggel. Tanszereket vásárolt 170 koronáért. Akáczfát eladott 
140 korona árban. A községtől 199 koronát kapott. — Tófű. Épületeit javít
tatta 134 kor. 51 fill, költséggel. Tanszereket vásárolt 202 kor. 47 fill, érték
ben. Az egyház czéljaira 18 koronát adakoztak.

30. SÁRSZENTLÖRINCZ. Épületeit javíttatta 1500 korona kiadással. 
Számológépet vett 30 koronáért. Törlesztett 600 koronát; kölcsönvett 1350 
koronát. Apróságokat eladott 64 koronáért. Segélyt kapott a lelkész a köz
ségtől 300 koronát, a tanítók az államtól és községtől 1170 koronát. Építkező 
egyházaknak 65 kor. 30 fillért adott. Az egyház czéljaira 14 koronát adakoz
tak. — Pálfa. Javításokat eszközölt 217 kor. 83 fill, erejéig. Kölcsönvett 
100 koronát.

31. SÁRSZENTMIKLÓS. A lelkészlak átalakítására 3802 kor. 40 fillért 
költött. Kölcsönvett 3500 koronát. Jótékonyczélra 2 korona 26 fillért adott. 
Az egyház czéljaira egyesek 42 kor. 19 fillért adakoztak. A nőegylet a tanulók 
közt könyveket osztott szét.

32. SOMOGYDÖRÖCSKE. A budapesti árvaháznak 8 koronát küldött. 
Az egyház czéljaira egyesek 83 koronát adakoztak. — Bonnya. Törlesztett 
400 korona adósságot. — Gadács. Javíttatta orgonáját 70 korona kiadással. 
Törlesztett 1100 korona adósságot. Az egyház czéljaira adakoztak 66 koronát. 
— Somogyszil. Gazdasági épületeit javíttatta 1604 kor. 03 fill, költséggel. 
Segélyt kapott az egyház a községtől 183 kor. 30 fillért. Az egyház czéljaira 
a hivek 78 koronát adakoztak.

33. SZÁRAZD. Törlesztett 600 koronát; kölcsönvett 600 koronát.
34. SZEKSZÁRD. Feszületet, gyertyatartót, szekrényt stb. vett 478 kor. 

21 fill, értékben. Jótékonyczélra gyűjtött 14 kor. 10 fillért. Az egyház czél
jaira egyesek 362 kor. 68 fillért adakoztak. Hazslinszky Gézáné feszületre 

,116 koronát adott. — Jánosmajor. Vett oltárteritőt 17 kor. 80 fill, értékben.
Az egyház czéljaira adakoztak 13 koronát.

35. TAB. A templomhoz feljárót csináltatott 1321 kor. 70 fill, kiadással. 
Javíttatta kerítését 370 kor. 26 fill, kiadással. Törlesztett 1232 kor. 40 fillért; 
kölcsönvett 1303 kor. 14 fillért. Eladott apróságokat 35 kor. 83 fill, árban.
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Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 710 koronát. Gyarmathy Ferencz 
lelkész 187 korona 50 fillért. — Magyarkér. Javításokra 34 korona 66 fillért 
fordított. Törlesztett 174 koronát. Segélyt kapott az egyház 90 koronát. Az 
egyház czéljaira 6 koronát adakoztak. — Torvaj. Gazdasági épületeit javít
tatta 207 kor. 64 fill, költséggel. Törlesztett 43 korona 20 fillért.

36. TOLNAB1KÁCS. Jótékonyczélra adott 39 kor. 40 fillért. Az egyház 
czéljaira oltárteritőt, keresztelő- és szószék-kendőt adtak.

37. TOLNANÉMEDI. Épületeit javíttatta 570 korona költséggel. Törlesz
tett 300 koronát. Az egyház czéljaira a hívek 145 koronát adakoztak.

38. VARSÁD. Épületeinek javítására 270 korona 21 fillért költött. Szer
zett könyveket, tanszereket stb. 149 korona 44 fillér árban. Törlesztett 
1090 korona 19 fillért; kölcsönvett 1058 korona 50 fillért. Eladott téglát 
275 korona 25 fillér árban. Az egyház czéljaira adakoztak : Wigand Jánosné 
keresztelő-medenczét 275 korona értékben ; egyesek keresztelő-korsót, oltár- 
és szószékteritőt stb. ajándékoztak mintegy 213 korona értékben.

Vasi felső egyházmegye.

1. ALHÓ. A templom és lelkészlak javítására 239 kor. 38 fillért fordított. 
„Des Heils Vollendung“ ez. halotti énekeskönyv 11. bővitett kiadását 542 pél
dányban kinyomatta 435 korona 60 fillér költséggel. Belmissiói czélra adott 
105 kor. 65 fillért. Az egyház saját czéljaira adtak egyes hi vek 60 koronát 
és 76 korona értékű gyertyát. Az anyagyülekezet az iskolaépületek javítására 
536 kor. 60 fillért fordított. — Lipótfalva. Iskolaházát javíttatta 293 korona 
08 fillér költséggel és toronyóra beszerzésére 1100 koronát gyűjtött. — 
Őribükkösd. Iskolaépületeinek javítására 1115 korona 19 fillért fordított. — 
Vasfar kasfalva. Ugyanezen czélra 220 korona 92 fillért fordított. — Vas- 
komjáti pedig 220 korona 82 fillért fordított.

2. ALSÓLÖVŐ. Az egyházi épületeket 389 korona 68 fillér erejéig 
javíttatta. Néh. Schmidág Ede lelkész sírjára 300 korona értékű sírkövet vett 
és 200 korona adósságot törlesztett. Belmissiói czélokra adott 115 koronát. 
Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 87 koronát.

3. BOROSTYÁNKŐ. A templom és iskola javítására 3151 korona 
36 fillért fordított. Belmissiói czélra 14 korona 92 fillért adott. — Edeháza. 
Iskolájának mellékhelyiségeit, és az udvar kerítését javíttatta 446 korona 
28 fillér erejéig. Belmissiói czélra fordított 25 korona 10 fillért. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 19 korona 90 fillért. — Háromsátor. Az 
iskolaépületen eszközölt kisebb javításokra 44 korona 70 fillért adott ki. — 
Meticsér. Ugyanezen czélra 55 korona 86 fillért adott ki. Mencséren az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 26 koronát. — Ujvörösvágás. Uj 
iskolát s tanitólakást építtetett 11.483 korona 08 fillér költséggel. Kölcsönvett 
6500 koronát.
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4. FELSÖLÖVÖ. Javításokra fordított 263 korona 35 fillért. A budapesti 
protestáns árvaházra adott 12 koronát. Egyesek az egyház egyes alapjait 
1063 korona 20 fillérrel gyarapították. Árvák ellátására egyesek 360 koronát 
adtak össze. Az egyházközség egy régi urvacsorai kelyhét a Magyar Nemzeti 
Muzeum igazgatóságának felhívására a múzeumnak 2500 korona árban 
átengedte, olyformán, hogy a muzeum 2200 koronát készpénzben fizet és 
300 korona értékű kelyhet készíttet az egyházközség számára. A már lefize
tett 2200 koronát az egyházközség mint „urvacsorai kehely-alapot“ takarék- 
pénztárba helyezte. Az anyagyülekezet 279 korona 87 fillért fordított javítá
sokra. — Fehérpatak. Uj iskolájának megépítése után reásulyosodó adós
ságának törlesztésére 8000 korona államsegélyben részesült — Határfö. 
810 korona költséggel uj gazdasági épületet építtetett. — Máriafalva. 
Tanítójának máriafalvai működésének 25-ik évfordulója alkalmából 100 kor. 
adománnyal kedveskedett. Weber Mátyás pécsi lakos az iskolának Európa 
fali-térképét ajándékozta. — Villámos. Javításokra 398 korona 70 fillért 
fordított.

5. FELSŐŐR. Az egyházi épületeket javíttatta 664 korona 06 fillér 
erejéig. Kölcsönvett 1516 korona 08 fillért. Jótékonyczélokra adott 25 koro
nát. Reisz Frigyes felsőőri nyomdatulajdonos és könyvkereskedő egy díszes 
aranykönyvet ajándékozott a gyülekezetnek.

6. KŐSZEG. Épületeinek javítására 1583 korona 95 fillért fordított; 
2200 koronát kölcsönvett. Kül- és belmissiói és jótékonyczélokra 242 korona 
88 fillért adott. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 18 csomag 
gyertyát és 118 koronát. A templomépitési alapra a tanácstagok 2628 koro
nát adtak, a kőszegi takarékpénztár pedig ugyanezen czélra 100 koronát 
adott. Iskolai könyvtárra a kőszegi takarékpénztár 40 koronát ajándékozott. 
— Felsöldszló. Az iskolát 60 korona 84 fillér költséggel javíttatta. Belmissiói 
czélra 7 koronát adott. — Németzsidány. A tanítói lakás egy részét emelte 
és cserépzsindelyes tető alá hozta 2508 korona 98 fillér költséggel. 320 kor. 
adósságot törlesztett és 1600 koronát kölcsönvett. Belmissiói czélra 5 korona 
90 fillért adott. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 114 koronát.

7. KUKMÉR. A templomon és papiakon 173 korona 70 fillér költséggel 
kisebb javításokat eszközöltetett és 85 korona értékű kályhát vett. Kül- és 
belmissiói czélokra 262 koronát fordított. Az összegyházközség különböző 
alapjaira a hívek 453 koronát adakoztak s felajánlották a mindenkori gyertya
szükségletet. Az anyagyülekezet az iskolaépület javítására 708 koronát adott 
ki és 300 korona adósságot törlesztett. — Felsöujlak. Az iskolaépület javítá
sára 64 korona 32 fillért fordított. — Hárspatak. Ugyanazon czélra 72 korona 
71 fillért fordított. — Ujkörtvélyes. Az iskolaépületet 262 korona 76 fillér 
erejéig javittatta és egyes hívektől torony- és harang-alapra 55 koronát 
kapott. — Újtelep. Az iskolaépület és kerítések javítására 607 korona 86 fil
lért, tanszerek beszerzésére 10 korona 12 fillért fordított. 73 korona 22 fillér 
értékű fát adott^el.
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8. NAGYSZENTMIHÁLY. A lelkészlakot 3200 korona erejéig javíttatta. 
Belrnissiói és jótékonysági czélokra 96 korona 90 fillért adott. Kasper József 
a beteg gyónók részére urvacsorai kelyhet vett 16 korona 37 fillér értékben. 
Rehling Sámuel tanító elhalálozott Anna-nevü leánya emlékére 500 korona 
alapítványt tett. A konfirmándusok keresztelő-kannára 35 korona 20 fillért 
gyűjtöttek. Egyesek részben az egyházi alapot, részben a konfirmácziói 
alapot 34 korona 06 fillérrel gyarapították. Többen gyertyát ajánlottak fel. 
Reisz Frigyes Felsőőrből „Aranykönyvet“ ajándékozott. Az anyagyülekezet 
az iskolaépület javítására 434 korona 55 fillért fordított. — Sámfáivá. Az 
iskola és tanitólak tatarozására 35 korona 20 fillért adott ki. Iskolai könyv
tárra 44 korona 52 fillért fordított. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 12 korona 68 fillért. — Velege. Az egyház czéljaira egy hivő adott 
20 koronát.

9. NÉMETHIDEGKUT. A templomot 1500 korona költséggel javíttatta. 
Taneszközök, gyülekezeti kocsi beszerzésére 117 korona 65 fillért fordított. 
Kölcsönvett 600 koronát. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
352 korona 94 fillért.

10. ÓKÖRTVÉLYES. Kisebb javilásokra fordított 119 korona 40 fillért.
— Király falva. Az iskolaépületet javíttatta 177 korona 68 fillér erejéig; 
harmonium beszerzésére 400 koronát, iskolai könyvtár gyarapítására 18 kor. 
42 fillért fordított. — Patafalva. Az iskolaépület javítására kiadott 155 korona 
36 fillért. — Radafalva. Ugyanazon czélra 18 koronát. — Rábafüzes 83 kor. 
94 fillért. — Rábakeresztur pedig 44 korona 50 fillért.

11. ŐRISZIGET. Épületeinek javítására kiadott 90 koronát; 563 korona 
adósságot törlesztett és 160 koronát kölcsönvett. — Vasjobbágyi. A tanitó- 
lakot 50 korona erejéig javíttatta.

12. PINKAFŐ.' Ai templom, papiak és árvaházon eszközölt kisebb 
javításokat 268 korona 62 fillér erejéig. Kül- és belrnissiói s jótékonysági 
czélokra 593 korona 66 fillért adott. Különféle templomfelszerelési alapokra 
adtak egyesek 394 korona 22 fillért. Többen oltárgyertyát ajánlottak fel. 
Az anyagyülekezet épületeit 262 korona 36 fillér költséggel javíttatta. 562 kor. 
18 fillér adósságot törlesztett. A felsőlövői tanitóképezdének 20 koronát adott. 
Egy jóltevő az anyagyülekezet egy alapját 57 korona 53 fillérrel gyarapította.
— Rödöny. Épületeinek javítására 312 korona 34 fillért fordított. Egyesek 
a toronyépitési alapot 38 koronával gyarapították. — Ujrétfalu. 644 korona 
iskolaépitési adósságot törlesztett. — Buglócz. 687 korona iskolaépitési adós
ságot törlesztett.

Az árvaház 1912. évi bevétele 8023 korona 05 fillér. Ebből az összeg
ből 3247 korona 99 fillér önkéntes adomány. Az önkéntes adományhoz 
járultak: a pinkafői egyházközség 1369 korona 94 fillérrel, a többi egyház- 
megyei gyülekezet 710 korona 69 fillérrel, az egyházkerület, illetve egyetemes 
egyház gyámintézetei s egyes jóltevői 385 korona 54 fillérrel, 40 koronát 
Wienből kapott, 741 korona 82 fillért pedig a nemes Gusztáv Adolf-egylet
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központjának, illetve egyes nőegyleteinek köszönhet az árvaház. 1912. év végén 
az árvaháznak 8343 korona 97 fillér készpénzvagyona volt.

Az árvaházban el volt helyezve 14 árva 12 hónapon, 1 árva 11 hónapon, 
1 árva 6 hónapon, 2 árva 5 hónapon, 1 árva 4 hónapon, 1 árva 3 l/2 hónapon, 
1 árva 2 7 2 hónapon, 2 árva 1 hónapon át. Egy árvának teljes ellátása havonként 
16 korona 96 fillérbe került. Úgy az egyházközségből, mint az egyházmegyéből 
többen terményekkel és viselt ruhadarabokkal szolgáltak a nemes ügynek.

A diakonissza-egylet a vármegyei ovoda-alapból 400 korona, gyüleke
zeti tagoktól 91 korona segélyt kapott. Az egylet vagyona 1912. év végén 
9681 korona 21 fillér volt.

A nőegylet szegények istápolására s jótékonysági célokra 512 korona 40 
fillért fordított. Egy nevét rejtő jóltevő ez évben is 80 koronát, egy másik 
jóltevő 25 koronát adott szegények közti kiosztásra. Az egylet vagyona 1912. 
év végén 2181 korona 97 fillér volt.

13. ROHONCZ. Épületét javíttatta 533 korona 94 fillér költséggel, 2388 
korona 50 fillér adósságot törlesztett. Belmissiói célokra 38 korona 40 fillért 
fordított. Egyes hívek az egyház céljaira adtak 168 korona 51 fillért. A férfi 
daloskor a temető megnagyobbitására 171 korona 26 fillért adott. Több nő 
a templom számára 6 két karú gyertyatartót szerzett be, 199 korona árban. 
— Városhodász. Az iskolaépület javítására 145 korona 50 fillért fordított. Jó
tékonysági czélokra adott 60 korona 50 fillért.

14. SZENTGOTTHÁRD. A templomépitést, mely összesen 60.000 koro
nába került, ez évben befejezte, belmissiói s jótékonysági célokra adott 147 
koronát. A templomépités költségeinek fedezésére 13646 korona 73 fillér ado
mány gyűlt be. Varga Alic oltár- és szószékteritőt, Luthár Lajos kályhát, Láng 
Károly oltárszőnyeget, Páréi János templomszőnyeget, Mayer Károlyné és Kiss 
lmréné nők részére kelyhet, Szulczer Henriette ostyatartót, Zrim Ádám ezüst 
korsót ajándékozott, báró Wisser József bevezettette a villamos világítást a 
templomba, Decker János Amerikában 6 drb. ezüst gyertyatartóra gyűjtött, 
Einbeck gyertyákat ajándékozott az oltárra. — Alsórönök. 3 korona 70 fillért 
fordított az iskolalak javítására.

15. VÁGOD. A lelkészlak tetőzetét javíttatta 222 korona 02 fillér költséggel. 
Oltár- és szószékteritőt vásárolt 74 korona 20 fillér árban. 1212 korona adós
ságot törlesztett. A gyülekezet saját céljaira 10 korona adomány folyt be. — 
Gyöngyösfö. Az iskolakerités és kert javítására 29 korona 40 fillért fordított.

16. VÁROSSZALÓNAK. A lelkészlakot 121 korona 48 fillér erejéig javít
tatta. Belmissiói célokra 42 koronát fordított. A „Kirchenfond“ gyarapítására 
egyesek 176 koronát, mások az egyház céljaira 110 koronát adtak. A nőegy
let céljaira 90 korona adomány folyt be. Az anyagyülekezet belmissiói célra 
42 koronát, Drumoly ugyanazon célra 42 koronát fordított. Gáborfalva. Az 
iskolaépületet 1538 korona 32 fillér értékű kőfal és drótkerítéssel láttáéi, bel
missiói célra 44 korona 06 fillért adott. Grodnó. Az iskolaházat 249 korona 
98 fillér költséggel javította, belmissiói célra 40 koronát fordított. — Szálának-
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újtelek. Az iskolaépület javítására 219 korona 68 fillért fordított, belmissiói 
czélra 60 koronát adott.

17. VASDOBRA. Épületeinek . tatarozására 150 korona 02 fillért, az 
iskolai könyvtár gyarapítására 28 korona 50 fillért fordított. Az egyház czél- 
jaira adakoztak egyesek 24 korona 50 fillért és 218 drb. gyertyát. — Liba. 
Az iskolaépület padolására és 2 kályha beszerzésére 266 korona 46 fillért 
fordított. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 18 koronát.

Az esperesi hivatalban részben bejelentett, részben beérkezett és általa 
illetékes helyre eljuttatott missiói adományok jegyzéke:

A) A bázeli missiótársulat javára: 1. Alhó 4 kor. 34 fill. 2. Felsőlövő
142 kor. 84 fill. 3. Kukmér 10 kor. 4. Pinkafő 78 kor. 56 fill. 5. Örisziget
4 kor. 6. Vasdobra 20 kor. Összesen 259 kor. 74 fill.

B) A brémai (északnémetországi) missiótársulat javára: 1. Felsőlövő 
40 korona.

C) A lipcsei missiótársulat javára: 1. Felsőlövő 31 kor. 14 fill. 2. Kőszeg
81 kor. 93 fill. 3. Kukmér 6 kor. 89 fill. 4. Némethidegkut 4 kor. 5. Ókört-
vélyes 31 kor. 58 fill. 6. Örisziget 2 kor. 7. Pinkafő 216 kor. 12 fill. 8. Vas
dobra 26 kor. 20 fill. Összesen 399 kor. 86 fill. Végösszeg 699 kor. 60 fill. 
Az itt említetteken kívül több egyház közvetlenül küldte be missiói adományait.

Hrabovai Hrabovszky István egyhm. felügyelő az egyházmegyei gyüle
kezetek által gyűjtött 1620 koronányi „Hrabovszky István egyházmegyei árva
alapot“ 1380 koronával kiegészítette 3000 koronára.

Vasi közép egyházmegye.

1. ALSÓMARÁCZ. Javításokra fordított 365 koronát, az egyházhivek 
adománya 269 korona.

2. BATTYÁND. Javításokra fordított 608 koronát, adósságtörlesztésre 
2431 koronát; az Amerikában levő hívek gyűjtöttek 217 koronát, a gyüle
kezetnek itthon levő hívei 527 koronát ; a gyülekezet belmissiói alapjára pedig 
Ratkol Tivadar 40 koronát adott.

3. BODÓHEGY. Javításokra fordított 105 koronát; egyesek adakoztak a 
gyülekezet czéljaira 788 koronát. — Felsöcsalogány. Javításokra fordított 243 
koronát, missiói alaptőkéje 2039 korona, melyhez a gyülekezet 155 korona 
offertoriummal járult. — Siiriiház. Javításokra fordított 135 koronát, iskolai 
könyvtárra 30 koronát.

4. DOMONKOSFA. Kéttantermü iskolát épített 16.600 korona költség
gel, javításokra fordított 200 koronát, az egyház czéljaira egyesek adakoztak 
64 koronát.

5. KÖRMEND. Javításokra fordított 1058 koronát, adósságtörlesztésre 
900 koronát, a gyülekezetre adakoztak egyes hívek 247 koronát. — Hegyhát- 
hodász. Javításokra 36 koronát, adósságtörlesztésre a közalapi adócsökkentési 
segélyből 400 koronát fordított. — Szarvaskend. Javításokra 173 koronát,
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tanszerekre 93 koronát fordított, a nőegylet gyűjtött 46 koronát, Sas Ferenczné 
adott 3 kqronát. — Vasnádasd. Javításokra fordított 190 koronát, a nőegylet 
gyűjtött 124 koronát.

6. MESZLEN. Javításokra fordított 81 koronát, a gyülekezet czéljaira 
egyesek adtak 15 koronát. Iskolaépületeinek javítására fordított 196 koronát, 
az egyház fenntartási alapjára Nagy Ferencz 400 koronát hagyományozott. — 
Acsúd. Javításokra fordított 141 koronát.

7. MURASZOMBAT. Adósságából törlesztett 22.901 koronát, a gyüle
kezeti hívek a templomra és a templom előtti kerítésre adakoztak 1628 koro
nát. A Muraszombati Takarékpénztár 100 koronát, a Muraszombati Mező- 
gazdasági Bank 10 koronát adott a gyülekezet czéljaira, a vendvidéki magyaro
sító és közművelődési egylet 100 drb. magyar énekes könyvet.

8. NEMESCSOÓ. Javításokra fordított 138 koronát. — Kőszegdoroszló- 
Czák. Javításokra fordított 152 koronát.

9. NEMESKOLTA. Javításokra fordított 130 koronát, két gyülekezeti tag 
a gyülekezet czéljaira adott 5 koronát. — Nemeskolta. Javításokra fordított 
227 koronát. — Rábaszenttcimás-Molnári-Püspöki. Javításokra fordított 62 ko
ronát, az ifjúság műkedvelői előadásából az egyháznak jutott 5 korona.

10. ÖR1HODOS. Javításokra fordított 738 koronát, az egyház czéljaira 
adtak egyesek 87 koronát. — Sál. Javításokra fordított 12 koronát.

11. ŐRIMAGYARÓSD. Második tanítói lakást és . tantermet építtetett 
8900 korona költséggel, adósságából 174 koronát törlesztett, az egyházkerü
lettől 8500 korona kölcsönt vett fel, a hívek — elhalt feleik emlékére — 
adakoztak az egyházközség czéljaira 245 koronát.

12. PÉTERHEGY. Javításokra fordított 684 koronát, egyes hívek az 
egyház czéljaira adtak 1039 koronát, az aranykönyvbe hárman Amerikából 
50—50 koronát, dr. Sömen Lajos és neje Muraszombatból 50 koronát.

13. RÉPCZELAK és CSÁNIG. Javításokra fordított 315 koronát, Szent- 
mártoni Radó Lajos „Szentmártoni Radó Kálmán“ néven kezelendő örök
tőkére adott 500 koronát, a répczelaki és csánigi nőegyletek a templomot 
díszes vasrácsozattal kerittették be és a bekerített területet parkírozták. — 
Répczelak. Két tanítói lakot, egy tantermet építtetett, mely czélra 20 ezer ko
rona adósságot csinált, Skulteti Mihály róm. kath. vallásu, ugyanezen czélra 
150 koronát adott, egy névtelen pedig harmoniumra 10 koronát. — Csánig. 
Javításokra 121 koronát fordított. A községtől 5 koronát kapott.

14. SÁRVÁR. Javításokra 1315 koronát fordított, könyvtárra 40 koronát, 
adósságából 7329 koronát törlesztett, özv. Riedt Károlyné 1257 O-öl rétet 
hagyományzott a gyülekezetnek, Drechsler Nándor és neje Bundschuch Teréz 
budapesti lakosok egy márvány keresztelő-medenczét készíttettek 400 korona 
értékben, özv. Karner Pálné gyermekei, dr. Mendelényi Jánosné, Karner Ottilia 
és özv. Bauer Károlyné Karner Gizella édes anyjuk emlékére 200 korona 
alapítványt tettek, Einbeck Géza s neje 4 drb. kétkarú sárga réz fali gyertya
tartót készíttettek a templomba 80 korona értékben. Többen 40 koronát
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adományoztak. — Rábabogyoszló-Felsöpaty. Javításokat eszközölt 165 korona 
költséggel.

15. SZOMBATHELY. Javításokra 402 koronát fordított, a nőegylet tőkéit 
2045 koronával gyarapította, a gyülekezeti nők és leányok 350 koronáért ezüst 
borkancsót vásároltak, egyesek adtak szegények segélyezésére 127 koronát.

16. TÓTKERESZTUR. Javításokra 2712 koronát fordított, 44 koronát 
pedig keresztelő-kannára, az egyház czéljaira egyesek adakoztak 757 koronát.

17. URA1UJFALU. 2 drb. uj harangot szerzett és javításokat eszközölt 
összesen 4012 korona költséggel, adósságából 385 koronát törlesztett; a két 
harangra a hívek 3246 koronát adakoztak. A nőegylet a templompadozatot 
czementlapburkolattal látta el, ezüst keresztelő kannát, kinaezüst ostyatartót 
szerzett 297 koronán, Balogh Károly a nőegyletnek vasból készült karácsonyfa
állványt ajándékozott 14 korona értékben. Umiujfalu és az iskolailag csatla
kozott községek az iskolát felszerelték, javításokat eszközöltek 522 korona 
költséggel, Ajkay Elemérné harmóniumra 310 koronát, Okolicsányi Dénes 
vizsgái könyvekre 12 koronát adott. — Hegyfalu. Javítást eszközölt 19 korona 
költséggel. Karácsonyfára 13 koronát gyűjtött. — Iván- és Keményegerszeg. 
Adósságából 1000 koronát törlesztett, egy második harangot szerzett 453 ko
rona költséggel, javításokat eszközölt 597 korona kiadással. A nőegylet a 
harangra, iskolai lámpásra, karácsonyfára 447 koronát adott. — Terestyénfa- 
Jákfa. A nőegylet karácsonyfa-ünnepély czéljaira 28 koronát gyűjtött. — 
Zsédeny. Az egyház czéljaira egyesek összeadtak 76 koronát.

Veszprémi egyházmegye.

1. AJKA. A lelkészlakot melléképületeivel együtt javíttatta 2077 K költ
séggel. Adósságtörlesztésre fordított 500 K-t. — Csékut. Az iskolát javíttatta 
s 7* részben hozzájárult az ajkai lelkészlak renoválási költségeihez 1609 35 K 
erejéig. Pusztamiske. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 45 K-t.

2. BAKONYCSERNYE. Egyházi épületeit javíttatta 3303 20 K költséggel. 
Adósságtörlesztésre fordított 567675 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 149 K-t.

3. BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Egyházi épületeit javíttatta 87‘42 K költ
séggel. Adósságtörlesztésre fordított 400 K-t. Az egyház saját czéljaira ada
koztak egyesek 23445 K-t.

4. BAKONYTAMÁS1. Egyházi épületeit javíttatta 909-66 K költséggel. 
Vas iskolapadok beszerzésére fordított 100 K-t, adósságtörlesztésre 670 78 
K-t.'Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 63 K-t.

5. DABRONY. Egyházi épületeit javíttatta 65R81 K erejéig, adósság- 
törlesztésre fordított 2000 K-t. — Nemesszalók. A tanitólak kerítését javíttatta 
160 K költséggel, Adósságtörlesztésre fordított 600 K-t.

6. GECSE. Egyházi épületeit javíttatta 186-64 K költséggel. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 742-60 K-t.
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7. HÁNTA. Az egyház saját czéljaira adakoztak : Gesztesi járási Takarék- 
pénztár iskolai czélra 40 K-t, Kisbéri Takarékpénztár 30 K-t. Templomalapra 
többen 687 K-t.

8. HOMOKBÖDÖGE. Egyházi épületeit javíttatta 341 42 K költséggel. 
Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 117 80 K-t. — Nagygyimót. Egy 
503 kgr. súlyú harangot szerzett 1840 K értékben. Adósságtörlesztésre for
dított 3000 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 170'80 K-t. — 
Tapolczafö. Egyházi épületeit javíttatta 92-80 K költséggel.

9. KERTA. Adósságtörlesztésre fordított 1440 K-t. Az egyház saját czél
jaira adakoztak egyesek 96 K-t. — Karakószörcsök. Uj orgonát szerzett 2320 K 
értékben. Templomát renováltatta 2300 K költséggel. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak többen 248’35 K-t. — Kiskamond. Egyházi épületeit javíttatta 
247-30 K költséggel. Az egyház saját czéljaira 27 K-t adakoztak.

10. LAJOSKOMÁROM. Egyházi épületeit javíttatta 150278 K erejéig. 
Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 63 K-t.

11. MAGYARSZOMBATHELY. A templomot s orgonát javíttatta 119"60 K 
költséggel. Adósságtörlesztésre fordított 783*76 K-t. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 100 K-t. — Ászár. Iskolapadok beszerzézére fordított 
104-87 K-t. Az egyház saját czéljaira befolyt adomány 12 K. — Bakonybánk. 
Adományból befolyt 3-20 K.

12. MARCZALGERGELYI. Egyházi épületeit javíttatta 320 K költséggel. 
Adósságtörlesztésre fordított 500 K-t. — Kiilsövat. Egyházi épületeit javíttatta 
550 K költséggel. Adósságtörlesztésre fordított 976 K-t. — Mihályháza. 
Adósságtörlesztésre fordított 226 K-t.

13. NAGYALÁSONY. — Vid. Két harangot szerzett vasállvánnyal 2118 K 
értékben.

14. ÖSKÜ. A lelkészlakot javíttatta 721 K költséggel.
15. PÁPA. A templomot, lelkészlakot, iskolákat s bérházakat javíttatta 

1943-7 K költséggel. 50 drb. Pápai Takarékpénztári részvényt szerzett 14.500 K 
értékben. Templomi villanyvilágítás bevezetésére fordított 497-83 K-t. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak: Pápai Takarékpénztár 100 K, Pápa Városi és Vidéki 
Takarékpénztár 50 K-t. Egyesek 405-30 K-t. A nőegylet templomi villany
világításra 270 K-t, a leányegylet ugyanezen czélra 200 K-t. — Mezőlak- 
Békás. A tanitólakhoz kerítést csináltatott 80 K költséggel. Egyházi épületeit 
javíttatta 53 90 K összeg erejéig. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
16 K-t. — Nagyacsád. Harangot szerzett 1033‘27 K értékben. Adósságtörlesz
tésre fordított 105 K-t. Harangra adományoztak egyesek 647 K-t, Amerikában 
lakó hívek 300 K-t, nőegylet 500 K-t, összesen 1447 K-t.

16. SIKÁTOR. Egyházi épületeit javíttatta 124 K költséggel. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 140 K-t. — Veszprémvarsány. Egyházi épüle
teit javíttatta 150 69 K költséggel. Iskolai térképeket szerzett 40-54 K érték
ben. Adósságtörlesztésre fordított 799 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoztak 
többen 327-80 K-t.
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17. SOMLÓSZŐLLÖS. Lelkészlaknál és tanitólaknál az istállót javíttatta 
503 62 K költséggel. Adósságtörlesztésre fordított 200 K-t. Az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek 88 64 K-t. — Somlóvecse. Iskolai padokat szerzett 
240 K értékben.

18. SÚR. Egyházi épületeit javíttatta 280 K költséggel. Adósságtörlesz
tésre fordított 500 K-t. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 14 K-t.

19. TÉS. Egyházi épületeit javíttatta 339 K költséggel. Az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek 4960 K-t. Görög Ernőné Molnár Gizella a tem
plomi csillárokat, gyertyatartókat s oltár-keritést aranyozta és festette be.

20. VANYOLA. Egyházi épületeit javíttatta 170* 11 K költséggel. A nő
egylet az iskola számára harmoniumot szerzett 180 K értékben. A gyülekezet 
adósságtörlesztésre fordított 824-92 K-t. Az egyház saját czéljairai adakoztak 
egyesek 238 K-t. Katona Sándorné (Budapest) díszes oltár- és szószékteritőt 
adományozott. — Csőt. Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 46 K-t.

21. VÁRPALOTA. Egyházi épületeit s a temető-kaput javíttatta 1372-99 K 
költséggel. Iskolai könyvtárt s térképet szerzett 159'17 K értékben. Az egyház 
saját czéljaira adakoztak : Várpalotai takarékpénztárak iskolára 80-67 K-t. 
Egyesek 408 K-t. Macher István alapítványa 400 K, Mórocz János és neje 
alapítványa 50 K, Varsányi István alapítványa 50 K. — Fehérvárcsurgó. Az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 36 K-t.

22. VESZPRÉM. Melléképületeit bádogoztatta, falakat javíttatta 1000'15 f(C 
költséggel. Adósságtörlesztésre fordított 46116 K-t. Az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek 21 K-t.

23. ZALAGALSA. Adósságtörlesztésre fordított 81831 K-t. Az egyház 
saját czéljára adakoztak : Péter Mihály a közös egyház részére tett „Péter 
Mihály és családja alapítvány“ gyarapítására 50 K-t, Péter Lajos ugyanezen 
alapítvány gyarapítására 20 K-t. — Nemeshany. A tanitólakot javíttatta 155 K 
költséggel. Adósságtörlesztésre fordított 800 K-t. — Rigács. Adósságtörlesz
tésre fordított 55775 K-t. Péter Imre és neje alapítványuk gyarapítására 
20 K-t; a nőegylet harmóniumra 10 K-t, az ifjúsági egylet ugyanezen czélra 
10 K-t adományozott.

Zalai egyházmegye.

1. ALSÓDÖRGICSE. Templomát javíttatta, uj oltárt készíttetett 1570 K 
költséggel. Az oltárkészitési költségekhez a nőegylet 400 K-val, egyesek 60 K-val 
járultak. Egyházi jótékony czélra 150 K-t adtak. — Felsödörgicse. Tanitólak 
javításra 71 K-t költött. Iskolába harmoniumot és vaskályhát vett 255-31 K-án. 
Jótékony czélra 6'50 K-t adott. — Kisdörgicse. Jótékony czélra 4 80 K-t ál
dozott. — Akaii. Templom- és toronyjavitásra 427 40 K-t fordított. A MÁV 
1 kát. hold 418 O-öl tanítói rétföldet 2686-94 K-án sajátított ki. Jótékony 
czélra 3‘40 K-t adott. — Vászoly. A jótékonyság oltárán L60 K-t áldozott.
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2. KAPOLCS. Lelkészlaknál istállót épített 84171 K-án. Az egyházi 
épületeken 383'27 K értékű javítást végeztetett. Kölcsönvett 400 K-t. Kisebbik 
harangját eladta 79 K-ért s megmaradt harangjához még két nagyobb haran
got szerzett vasharanglábakkal 3713 K áron. A harangok beszerzési költsé
geihez járultak : Csatári Pál féle alapítvány 1403-94 K, özv. Szabó Imréné 
620 K, a kapolcsi ev. nőegylet 390 K, Nemesvigánt fiókegyház 300 K, egyes 
helybeli és vidéki hivek, valamint másvallásuak 1664-71 K-val. Az adakozá
sokból maradt 44-86 K orgona-alap czimen gyiimölcsözőleg elhelyeztetett. 
Jótékony czélokra adott az egyház 27-42 K-t. Egyházi czélokra egyesek kész
pénzben, valamint oltár- és csillárgyertyák vétele árában 96 K-t ajándékoztak.
— Taliándörögd. Tanszereket szerzett 71 28 K árban. Egyházi épületét javít
tatta 38 60 K-án. Magtárgabonáért 167 74 K-t kapott. Jótékony czélokra-16 K-t 
adott. Egyesek készpénzben, valamint oltár- és csillárgyertyák vétele árában 
15-10 K-t ajándékoztak. — Öcs. Iskoláját alakíttatta 2106 K költséggel. Köl
csönvett 2000 K-t. Egyesek jótékony czélra 6 K-t adtak. — Nemesvigánt. 
Magtárárpáért 90 K-t kapott. Jótékony czélokra 18 K-t adott az egyház. Egye
sek Kapolcsnak harangbeszerzésre adtak 10 K-t.

3. KÖVÁGÓÖRS. Kölcsönvett 15.000 K-t. 600 K-t adósságából törlesztett. 
Nőegyletétől 1000 K segélyt kapott. Az egyház czéljaira egyesek 54 K-t ajándé
koztak, mások 21-en 100 K értékű ingyen munkát végeztek. — Keszthely. 
Bérházai javítására 30"30 K-t költött. Az istenitisztelet és énektanítás czéljára 
harmóniumot vett, nemkülönben egy szekrényt szerzett 302-42 K-ért. 2100 K 
adósságot törlesztett. Segélyt kapott: a Budapest-Deáktéri nőegyesülettől 100 K, 
egyházkerületi zenepártoló egyesülettől 50 K. Jótékony czélra gyűjtött 28"22 K-t.
— Szepezd. Tanitólaka és iskolája javítására 314-50 K-t fordított. Gyülekezeti 
szőlőbe 500 drb. karót vett 28 K-ért.

4. MENCSHELY. Templomterének vasrácscsal való kerítésére 627-10 K-t 
fordított. Egyházi épületeit 89 86 K-ért javíttatta. Jótékony czélokra 28 43 K-t 
áldozott. Egyházi czélokra egyesek s a nőegylet 29 50 K-t adtak.

5. NAGYVÁZSONY. Egyházi épületek javítására 85 K-t fordított. Az 
egyház jótékony czélokra adott 42'3 K-t. Egyházi czélokra adakoztak: a nő
egylet beteggyóntató készletre, tanköteles növendékek hittankönyveire, templom
gyertyákra 45'38 K-t áldozott. Egyesek 34-40 K-t adományoztak. — Nemes
leányfalu. Egyházi épületeknél 80' 16 K-t fordított javításokra. Kölcsönvett 
84-20 K-t, letörlesztett 9992 K adósságot. Jótékony czélokra az egyház adott 
16 48 K-t. Egyesek jótékony czélokra adakoztak 62 K-t.

6. SZENTANTALFA. Templomának, egyházi épületeinek javítására 471 
K-t fordított. Az egyház jótékony czélokra 29-24 K-t áldozott. — Zánka. Az 
egyház jótékony czélokra 11 K-t adott.
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3 9 -  Kimutatás a dunántúli ág. hitv. ev. lelkészek részére a minisz
térium által közvetlenül megállapított, másfelől az egyet, egyházi pénztárból 
az 1913. év I. és II. felére kiutalt korpótlék államsegélyekről.

Foly
ó sz

ám Az
egyházközség

neve
A lelkész neve

A z 1913. é v  1. fe lé r e A z  1913. é v  I I .  fe lé r e
a  m in is z té r iu m tó l k ö z v e tle n ü l k iu ta lv a

a z  e g y e t e m e s  e g y h á z i p é n z tá r b ó l k iu ta lv a
a  m in is z té r iu m tó l k ö z v e tle n ü l k iu ta lv a

a z  e g y e t e m e s  e g y h á z i  p é n z tá r b ó l k iu t a lv a
k o r o n a k o r o n a k o r o n a k o r o n a

Ágfalva Scholtz Ödön 200’— 200 — 200-— 200-—
Alhó Warkoweil Károly 400"— 400"—
Alsódörgicse Nyirő Károly 400 - 400"—
Alsólendva Teke Dénes íoo-— 100-— íoo-— íoo-—

5 Alsólövő Seregély Béla 200 — 200-—
Alsómarácz Hima Sándor 400-— 400-—
Bakonycsernye Povázsay György 200’— 200 — 200 — 200"—
Bakonytamási Tatay Lajos 174-71 225-29 174-71 225-29
Battyánd Porkoláb Gyula 400-— 400"—

10 Beled Rózsa Sándor 200-— 200 — 200 — 200-—
Bezi Révész Sándor 200-- 200 — 200 — 200-—
Boba Pulay'Gábor 2 0 0 -- 200-— 200 — 200-—
Bodóhegy Siftár Károly 400-— 400 —
Bonyhád Graf József 400 — 400'—

15 Bőnyrétalap Petőcz Ferencz 400'— 400-—
Bük Farkas Elemér 400'— 400-—
Csáva Ludig G. Adolf 188-72 211-18 188-72 21P28
Csikvánd Horváth Béla ' 200-— 200"— 2 0 0 - 200 --
Csönge Hutter Zsigmond 200-— 200-— 200-— 200-—

20 Domonkosfa Kuzma István 400"— 4 0 0 --
Dunaföldvár Adorján Ferencz 200-— 200 — 200-— 200-—
Ecseny Schöpf Gyula 400"— 4 0 0 -
Farád Hérints Lajos 400 •— 400'—
Felpécz Madár Mátyás 400 — 400"—

25 Felsőlövő Stettner Gyula 400’— 400-—
Felsőnána Müller Róbert 400 — 400-—
Felsőőr Geisztlinger Pál 144-86 255-14 144-86 255-14
Fertő meggyes Breyer Jakab 400-— 400"—
Gecse Nagy Kálmán 400"— 400-—

30 Gércze Szabó Sámuel 400-— 400-—
Gyékényes Szalay Mihály 200"— 200-—
Gyönk Mühl Sándor 200"— » 400-—
Győr I’só Vincze 400'— 4 0 0 --
Győr Pálmai Lajos 400'— 400"—

35 Győrszemere Hörényi Lajos 359-— 4P— 359-45 40-55
Györköny Tomka Gusztáv 4 0 0 -- 400-—
Hánta Horváth Károly 400-— 400-—
Hidas Schöll Lajos 400-— 400-—
Homokbödöge Takács Elek 200-— 200-—

5*
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Foly
ó sz

ám Az
egyházközség

neve
A lelkész neve

A z  1913. é v  1. fe lé r e A z 1913. év I I .  fe lé r e
a  m in is z té r iu m tó l k ö z v e tle n ü l k iu t a lv a

a z  e g y e t e m e s  e e y liá z i p é n z tá r b ó l k iu t a lv a
a m in is z té riu m tó l k ö z v e tle n ü l k iu ta lv a

a z  e g y e te m e s e g y h á z i p é n z tá r b ó l k iu ta lv a
k o r o n a k o r o n a k o r o n a k o r o n a

40 Iharosberény Borbély Gyula 200'— 200"— 200'— 200"—
Izmény Szabó János 400'— 400—
Kabold Pieler Mátyás 97-40 302 60 400’—
Kalaznó Péter Ádám . i 400-— 97-40 302-60
Kácsfalu Czipott Áron 400-— 400-—

45 Kapolcs Magyary Miklós 400'— 400—
Keszőhidegkut Perl János 100-— 100 — 100 — 100 —
Kéty Gyalog István 200"— 200"—
Kispéczkajár Matisz Károly 235-56 164-44 235-56 164-44
Kissomlyó Tompa Mihály 400 — 4 0 0 --

50 Kistormás id. Reichert Gyula 400— 400"—
Körmend Kapi Béla 400— 400—
Kőszeg Beyer Theofil 400"— 400-—
Kukmér Rajter János 400-— 400"—
Lajtaujfalu Schrődl József 200 — 200"—

55 Lébeny Németh Károly
Lovászpatona Bognár Endre 51-31 348-69 51-31 34869
Magyarboly Vértesi Zoltán 200— 200-—
Marczalgergelyi Mohácsy Lajos 36988 3012 36988 3012
Mekényes Haffner Vilmos 400-— 400—

60 Mencshely Fenyves Ede 400— 400 —
Mérges Borbély János 400"— 400•—
Meszlen Polgár János 400"— 400"—
Muraszombat Kováts István 400"— 400—
Nagyalásony Kiss Lajos 400— 400-—

65 Nagygerezsd Farkas Mihály 8513 314-87 8513 314-87
Nagykanizsa Hütter Lajos 400— 400-—
Nagymóriczhida Kovács Mihály 400-— 400"—
Nagysimonyi Mód Lénárd 400-— 400-—
Nagyszokoly Junkuncz Sándor 200"— 200"— 200 -- 200—

70 Nagyvázsony Zsiray Lajos 200"— 200-—
Nemescsó Éder József 400"— 400—
Nemesdömölk Nagy Sándor 400— 400"—
Nemeskér Berecz Gábor 200— 200-—
Nemeskolta Nagy György 308-27 91-73 308-27 91-73

75 Nemespátró Mesterházy Sándor 400"— 400"—
Némethidegkut Szabó István 200— 200—
Öskü Nagy Jenő 400-—
Paks Horváth Sándor 400"— 400-—
Pápa Gyurátz Ferencz 400"— 400-—

80 Pápa Mesterházy László 400— 400-—
Pécs Porkoláb Gyula íoo-— íoo-— íoo-— 100—
Péterhegy Terplán Jenő 373-70 26-30 373-70 26-30
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A z  1913. é v  1. fe lé r e A z 1913. é v  I I .  f e lé r e
a  m in is z té riu m tó l k ö z v e tle n ü l k iu ta lv a

a z  e g y e t e m e s  e g y h á z i p é n z tá r b ó l k iu ta lv a
a  m in is z té riu m tó l k ö z v e tle n ü l k iu t a lv a

a z  e g y e t e m e s  egyházi- p é n z tá r b ó l k iu t a lv a
k o r o n a k o r o n a k o r o n a k o r o n a

Petőfalva Hildebrand Kereszt. 4 0 0 '- 400-—
Pinkafő Ziermann Lajos 400'— 400 —

85 P.-Szentkirály Balogh István 400'— 400 —
P.-Szentlászló ' Szabó Lajos 400-— 4 0 0 '-
R.-Szentandrás Hajas Endre 400'— 4 0 0 '-
Ráczkozár Wágner Ádám 4 0 0 '- 400-—
Répczelak Kund Sámuel 400-— 400'—

90 Rüszt Kasper József 400' — 400'—
Sand Madár Rezső 400-— 400 —
Sárvár Varga József 200 — 200'—
Sikátor Pócza Ferencz 2 0 0 -- 2 0 0 -
S.-Döröcske Kring Miklós 4 0 0 '- 400'—

95 Sopron Brunner János 4 0 0 '-
Sopron Zábrák Dénes 4 0 0 '-
Sopron Menyhárdt Frigyes 4 0 0 '- 400'—
Surd Szalóky Elek 400-— 400 —
Szakony Tóth Kálmán 100-— 100 '- 200 — 200'—

100 Szárazd Torda Lajos 400'— 400'—
Szentantalfa Nagy Lajos 275-38 124-62 275'38 124-62
Szentgotthárd Czipott Géza 2 0 0 '- 200'—
Szilsárkány Mikolás Kálmán 200'— 200'—
Szombathely Kiss János 400'— 400 —

105 Tárnokréti Kovács Zsigmond 200'— 200'—
Tét Horváth Sámuel 400'— 400 —
Tolnabikács Reich Sándor 200'— 200 — 2 0 0 '-
Tolnanémedi Eősze Zsigmond 400'— 400'—
Tótkeresztur Darvas Aladár 200'— 200'—

110 Ujmalomsok Kovács István 400' — 4 0 0 '-
Vadosfa László Miklós 100'— 100'— 100 — 100'—
Városzalonak Seregély Dávid 4 0 0 '- 400'—
Várpalota Horváth Sándor 200 — 200'—
Vasdobra Fábry Pál 200 — 200 — 2 00 '- 200'—

115 Veszprém Horváth Dezső 400'— 400 —
Veperd Szovják Géza 200 — 200'—
Vése Németh Pál 400'— 400 —
Vönöczk Varga Gyula 400 — 400'—
Zalaegerszeg Király A-látyás 34867 51 33 348'67 51-33

120 Püspöki titkár Baldauf Gusztáv 400 — 400-—

Antunovácz Szerényi Sándor 400'— 400-—
Malibastaji Mérnyi Ádám 400 '- 400'—
Pozsega Dobrovoljacz Milkó 200'— 200-—
Zágráb Beyer György 400'— 400'—
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4 0 .  A hitoktatói dijakat az egyes egyházmegyékben a következőképen 
osztották fel :

A győri egyházmegyében : Németh Károly, Lébeny, öttevényi hitoktatásért 
300 K, Horváth Béla, Csikvánd 80 K, Madár Mátyás, Felpécz, gyomoréi 
hitoktatásért 70 K, Kováts Mihály, Nagymóriczhida 80 K, Bándy Károly, 
rábczakapi, czakóházai hitoktatásért 80 K, Bozzay Lidi, Ponyvád 70 K, 
Magyar Ferenc, Bábolna 30 K, Vargha Béla, Révfalu 20 K, l’só Vince Győr 
(fa- és fémipari iskolánál) 50 K, Borsody János Győr (gyártelepen) 20 K.

Kemenesaljái egyházmegye: Zalaegerszegi lelkésznek 340 K, alsólendvai 
lelkész részére (Csáktornyái hitoktatás) 180 K, pusztaszentlászlói lelkésznek 
(pusztaedericsi hitoktatás) 160 K, czelldömölki lelkésznek (mersevati hitokta
tásért 200 K. A czelli iparostanonczok hitoktatásáért 50 K, jánosházai taní
tónak 120 K.

Somogyi egyházmegye: Balogh Istvánnak 80 K, Borbély Gyula 170 K, 
Hütter Lajos 180 K, Szalay Mihály 50 K, Szerényi Sándor 170 K, Mérnyi 
Ádáni 50 K.

Soproni alsó egyházmegye: László Miklós vadosfai lelkésznek, kapuvári 
hitoktatásért 200 K.

Soproni felső egyházmegye : Menyhárdt Frigyes soproni lelkésznek 260 K, 
Scholcz Ödön Ágfalva, a brennbergi hitoktatásért 150 K, Hildebrand Keresztély 
Petőfalva 50 K, Schrödl József Lajtaujfalu, kismartoni hitoktatásért 160 K, 
Pieler Mátyás Kabold, a csóronfalvai és mészveremi hitoktatásért 100 K, 
Klenner János kaboldi tanítónak mészveremi hitoktatásért 80 K.

Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye : Németh Gyula Szekszárd 420 K, 
Adorján Ferencz Dunaföldvár 165 K, Kehler Béla tanító Kistengelicz, Meiszel 
Károly tanító Jánosmajor, Műhl Sándor Gyönk, hitoktatónak Pécs 50—50 K, 
Graf József Bonyhád 60 K, Vértesi Zoltán Magyarboly 90 K, Payer Tóbiás 
tanító Vasasd 45 K, Mühl Sándornak a múlt évre pótlólag 15 K.

Vasi felső egyházmegye: Balikó Lajos Kőszeg 90 K, Karner József 
kukméri tanítónak, a németujvári hitoktatásért 170 K, Czipott Géza Szent- 
gotthárd, a farkasfai hitoktatásért 240 K.

Vasi közép egyházmegye: Ádám János Alsócsalogány 50 K, Rátkai 
Andor Andorhegy, Nagy György Csempeszkovács, Terplán Jenő Gyanafa 
100— 100 K, Kováts István Kőhida, Murahalmos 220 K, Cserni Károly 
Kuzma 20 K, Pojbits Gyula Kuzma 30 K, Kolosváry Ferenc Mezővár 50 K, 
Káply Kálmán Musznya 140 K, Székely János Ottóháza 100 K, Lippai Vendel 
Jánosfalva 40 K, Varga József Sárvár 50 K, Polgár Sándor Szentbibor 100 
K, Kiss János Szombathely 140 K, Vértes Sándor Urdomb 40 K, Siftár 
Károly Vaskorpád 230 K, Rónay Gyula Zalalövő 100 K, Ferencz József 
Zsida 50 K.

Veszprémi egyházmegye: Mód Aladár Zalagalsa, sümegi hitoktatásért 
200 K, Nagy Kálmán Gecse, szerecsenyi hitoktatásért 100 K, Szabó Gyula 
Óbánya 100 K, Varga János hanyi tanító, csabrendeki hitoktatásért 180 K,



jyoróssy Gyula Bakonyszentlászló, zirczi hitoktatásért 70 K. Horváth Dezső 
2 prém, Baldauf Gusztáv Pápa, Dezső Jolán Pápa 50—50 K.

Zalai egyházmegye: Nagy Lajos Szentantalfa 170 K, Magyary Miklós 
io Ic s , tapolczai hitoktatásért 190 K, Pataky Béla Keszthely 140 K.

4 1 .  Az egyházi tisztviselők körében történt változásokról az esperesi 
ntések a következőkben számolnak be :

Győri egyházmegye: Győrött Thamm Frigyes helyébe Strasser Sándor 
asztatott iskolaszéki elnökké; Bőnyrétalapon ifj. Späth Gyula választatott 
figyelővé, KiSpécz-Kajáron pedig dr. Csemez Béla. Az egyházmegyénél az 
íunyt Kiss Jenő helyébe dr. Barcza Dezső választatott tiszti ügyésszé. Tani- 
iká választattak: Bezin Horváth Károly, Ujmalomsokon László Ferencz, 
énfőn Szíj Béla, Börcsön Szij János, Kispéczen Czizmazia Mihály, majd 
óth Lajos. Lelkésszé választatott Rábczakapin a nyugalomba- vonult Takács 
yula helyébe Nagy Gyula pápai segédlelkész. Segédlelkészül hivatott Mér- 
sbe: Luthár Ádám, Nagymóriczhidára ifj. Kovács Mihály.

Kemenesaljái egyházmegye : Bojtos János kemenesmagasi, Vértesi Sán- 
pr zalaistvándi lelkészek nyugalomba vonultak. Kemenesmagasiba : Szabó 
itván némethidegkuti, Zalaistvándra : Nagy István pápai segédlelkészek válasz
ittak meg. Segédlelkészül Czelldömölkön Mezey József alkalmaztatott. Kemcnes- 
őgyészben Erdélyi Zoltán tanitó helyettesítésére Csonka Rozália okleveles 
anitónő alkalmaztatott. Kemenesmihályfán Cser Lajos elhalván, helyébe Gősy 
erenc Ion megválasztva. Grüner György, a pusztaszentlászlói egyházközség 
osszu időn át buzgó felügyelője s ezen gyülekezet keleti szórványának egyik 
zervezője, Pőtrétén elhalt.

Somogyi egyházmegye: Iharosberényben II. tanítóvá Héricz Jenő választa- 
ott. Sandon Novák Elek tanitó nyugalomba vonult, helyébe Hajas Gyula válasz- 
atott. Vésén Németh Sándor tanitó meghalt, helyére Binczy Dániel választatott.

t Soproni alsó egyházmegye : Nagy Gyula segédlelkész Bükről Puszta- 
zentlászlóra távozott. Szabó Ferenc segédlelkész Rábaszentandrásról Bükre 
elyeztetett át, majd innen Vanyolára választatott meg. Kiss József s.-lelkész 

Vadosfáról Uraiujfaluba távozott, helyébe Pöttschacher István lépett, ki rövid 
idő múlva Sopronba helyeztetett át. Gyóróban az itt megnyílt iskola első 
tanítójává Németh István választatott meg.

Soproni felső egyházmegye: Balf: Gyalog István lelkész Kétyre ment 
s utána Lauff Géza budapesti segédlelkész választatott meg. Fertőmeggyes : 
Hering Zsigmond felügyelő lemondott s utódja dr. Brunner Emil soproni 
ügyvéd lett. Harka : Geistlinger Pál lelkész Felsőőrbe távozott s utóda Bothár 
Mihály Nándor lett. Locsmánd : Lőw Fülöp lelkész 1912 november 15-én 
meghalt, utódja Fiedler Károly tolnabikácsi segédleikész lett. Ugyanott Jány 
Ferencz felügyelő leköszönt. Sopronban : Nyugalomba lépett Brunner János 
esperes-lelkész és Zábrák Dénes lelkész, kiknek helye Ziermann Lajos pinka
fői és Pöttschacher István segédlelkésszel töltetett be. Ugyanott négy uj nép
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iskolai osztály nyittatott, amelyekre ideiglenesen négy tanítónő lett alkalmaz 
Ruszton egyik nagy beteg tanító helyetteséül Schöpf Ernő oki. tanító 
ideiglenesen megbízva. Az esperesi állásra Brunner János utódjául Sch( 
Ödön ágfalvi lelkész választatott.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Szárazdra lelkésznek megvála: 
tatott Torda Lajos felsőőri lelkész. Nyugalomba vonult Junkuncz Sándor nag 
szokolyi lelkész. Reich Sándor lelkész Bikácson viselt lelkészi állásáról lemo 
dott. Paksról eltávozott Feiler Ernő segédlelkész, helyére jött Fiedler Káro. 
majd ennek Bikácsra való távozása után Imrék Sámuel, kinek Pécsre va 
áthelyezése után Kecskemétről Fábry László jött, aki hasonló minőségbt 
Nagyszokolyba küldetett ki.

Az elhalt kisszeniczei Szeniczey Géza egyházmegyei felügyelő helyét 
egyházmegyei felügyelőnek megválasztatott belecskai Mechwart Ernő földbii 
tokos. A bonyhádi egyházközség felügyelőjévé März Konrád főgimn. tanár, 
dunaföldvári egyházközség felügyelőjévé Hiros Lajos nyug. telekkönyvvezetí 
a kaposszekcsői egyházközség felügyelőjévé dr. Molnár Gyula, a szárazé 
egyházközség felügyelőjévé belecskai Mechwart Ernő földbirtokos, a kács 
falui egyházközség felügyelőjévé az elhalt Elvers Rudolf helyébe Elvers Ottó 
a kistormási egyházközség felügyelőjévé Haffner Vilmos főmérnök választatta! 
meg. Egyházközségi felügyelői állásukról lemondtak: Demiányi Ervin majosi, 
Pesthy Elek paksi és Tiringer Lajos sárszentmiklósi egyházfelügyelők.

Tanítókul megválasztattak: Ecsénybe Halvax Károly, Felsőnánára Fanzler 
János, Izménybe Wágner János, Kácsfalura Luttenberg Jónás, Keszőhidegkutra 
Kudlák Pál, Magyarbolyba Kiss Alojzia, Borjádra Vendelin Mihály, Rácz- 
kozárra Guggenberger Gyula, Tolnanémedibe Németh Lajos, Varsádra Eisele 
Frigyes tanítók. Szekszárdon a kántori teendőket Geyer Adolf, Kistengeliczen 
az elhalt Hoffmann Ádám helyett Kehler Béla végzi. A tarrósi iskola államivá 
lévén, tanítója Reichl Ferencz állami tanító lett. Eltávoztak a következő tanítók: 
Ecsényből Geyer Adolf, Izményből Schmaldienszt Gyula, Keszőhidegkutról 
Scherer János, Kötcséről Mayer József, Ráczkozárról Luttenberger János és 
Tolnanémediböl Németh István tanítók.

Vasi felső egyházmegye : Az egyházmegye aljegyzői lettek: Kirnbauer 
Gyula vágódi lelkész és Szovják Hugó dr. kőszegi ügyvéd. Változások a 
lelkészi karban : Torda Lajos lelkész Felsőőrről Szárazdra választatván, helyét 
a gyülekezet Geisztlinger Pál harkai lelkésszel töltötte be. Kirnbauer Gyula 
vágódi lelkész Ménhárdra (Szepes m.) távozott, helyébe Szeberényi Lajos 
debreczeni segédlelkész választatott. Szabó István némethidegkuti lelkész 
Kemenesmagasiba távozott, helye egyelőre még betöltetlen. Változások a tanítói 
karban : Ulreich János borhegyi magántanitó meghalt. Bruckner János tanító 
Felsőőrről Kuczorára távozott, helyébe Pummer Ernő választatott Öribükkösdről, 
ennek helyébe pedig Klenner Adolf tanító Kiszsolnáról (Erdély), Hanvai János 
kukméri kántortanitó nyugalomba vonult, helyébe választatott Karner József 
kukméri I. oszt. tanterembeli tanitó, ennek helyébe pedig Nothnágel Mihály
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vársomlyói tanító. Laschober Sámuel feisőujlaki tanitó nyugalomba vonult, 
helyébe választatott Trattner Mátyás Vasfarkasfalváról, ennek helyébe Goger 
Károly tanitó, ki Felsőlövőn szerzett oklevelet. Veligén a beteg Taucher 
Károly tanitó mellett Thék József tanitó, helyébe Alexy Ervin rókusi tanitó.

Vasi közép egyházmegye : Tanitók: Bodóhegyen Takács Ferencz, helyébe 
Csörföly Lajos. Felsőcsalogányon Cserni Károly, helyébe Pojbics Gyula. Sürü- 
házán Bakó János, helyébe Bakó Károly. Domonkosfán Wertsch Adolf II. 
tanitó. Répczelakon Káldy Margit III. tanitónő. Uraiujfaluban Rózsa Lajos. 
Iskolai felügyelő Uraiujfaluban ifj. Szigethy Sándor.

Veszprémi egyházmegye: Bakonytamásin a megüresedett osztálytanítói 
állásra Havas Sándor oki. tanitó hivatott meg. Gecsén egyházfelügyelőül válasz
tatott dr. Kovácsics Sándor téti járásorvos. Magyarszombathelyen Molnár Gyula 
helybeli h. lelkész, Öskün Nagy Jenő felsőesztergályi lelkész választattak ren
des lelkészekké. Pápáról Stiegler Ernő s.-lelkész eltávozott New-Brunswickba 
(Amerika), Nagy István s.-lelkész Zalaistvándra, Nagy Gyula s.-lelkész Rábcza- 
kapiba. Jelenlegi segédlelkész Bojtos László. Somlószöllősön elhunyt Szalay 
László esperes-lelkész helyébe lelkésszé megválasztatott Somogyi Károly hely
beli s.-lelkész. Somlóvecsén tanítóul megválasztatott Gáspár István. Vanyolá- 
ról Balogh István lelkész Bokodra, Hajas Gyula tanitó Sandra távozván, lel
késszé Szabó Ferenc helybeli h. lelkész, tanítóvá Fülöp József választatott meg.

Zalai egyházmegye: Keszthelyen elhunyt Berzsenyi Gyula, a keszthelyi 
ev. egyház felügyelője, egyházmegyei tanügyi bizottsági világi elnök. Helye 
betöltetlen. Fülöp József kisdörgicsei tanitó hasonló minőségben Vanyolára 
költözött. Helyét Kisdörgicsén Mészáros László tabi II. tanitó foglalta el. 
Kapolcsról Bázler Béla Gödöllőre méhészeti vándortanitóul neveztetett ki. 
Helyébe Zábolyi Gyula oki. tanitó jött/Kádas János nagyvázsonyi áll. tanitó, 
gyülekezeti kántor távozta után Zsiray József nyug. ev. tanitó választatott 
ideiglenes kántorul.

4 S .  A Zsedényi-alapitvány kamatait az egyházmegyék ajánlatára a 
következő tanítóknak utalványoztam : a győri egyházmegyében : Mészáros 
Sándor enesei, a kemenesaljaiban : Hajas Dénes csöngei, a somogyiban : 
Wölfel Gyula szepetneki, a soproni alsóban : Farkas György zsebeházai, a 
soproni felsőben : Krug Lajos soproni, a tolna-baranya-somogyiban Becht 
Henrik mekényesi, a vasi felső egyházmegyében : Neubauer János ujkörtvélyesi, 
a vasi középben : Asbóth József őrimagyarósdi, a veszprémiben : Horváth 
Ferencz ászári, a zalai egyházmegyében : Mészáros Gyula szepezdi tanítóknak.

4 3 -  Irodalmi téren az elmúlt egyházközigazgatási évben a beérkezett 
esperesi jelentések szerint a következő lelkészek, tanitók fejtettek ki munkásságot :

Győri egyházmegyében : Bognár Endre a „Gyám intézet “-et szerkesztette, 
Madár Mátyás, Pálmai Lajos, Németh Károly, Kiss Sámuel lelkészek az egy
házi lapokba, Hörényi Lajos lelkész, Bándy János és Sághy Jenő tanitók a
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„Harangszó“-ba Írtak, Benedek Vincze tanítónak pedig: „Kemenesaljától — 
a Balatonig“ című útleírása jelent meg különlenyomatban. Külön évkönyvet 
kiadott a győri s Iovászpatonai gyülekezet.

Somogyi egyházmegyében: Évi jelentést kiadott a zágrábi gyülekezet. 
Szalay Mihály gyékényesi lelkésznek „A nagy országúton“ címmel egy kötet 
költeménye jelent meg. Költeményeket és prózai czikkeket irt különböző lapokba. 
Borbély Gyula iharosberényi lelkész egyházi lapokba irt czikkeket. Balogh István 
és Mesterházy Sándor lelkészeknek szinte több lapban jelentek meg czikkeik.

Soproni alsó egyházmegyében : Farkas Mihály esperes egyházi lapokban 
czikkeket közölt; „Konfirmándusok tankönyve“ czimü munkáját 4-ik kiadás
ban bocsátotta közre.

Soproni felső egyházmegyében: Scholtz Ödön esperes-lelkész: az „Ev. 
Őrálló“ főmunkatársa, szerkeszti és kiadja továbbá a „Missiói Lapok“ -at, a 
német Gotthold naptárt s Hetvényi Lajos soproni lie. tanárral együtt a „Luther 
Naptár“-t. Krug Lajos, Laschober Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf Endre taní
tók egy népiskolai magyar olvasókönyvet adtak ki, melytől azonban a minisz
ter megtagadta az engedélyezést. Schrödl József lajtaujfalui lelkész az „Ev. 
Örálló“-ban közölt dolgozatokat, Pieler Mátyás kaboldi lelkész pedig az 
„Evang. Glocken“-ba irt, mely lapnak szerkesztője haláláig Lőw Fülöp locs- 
mándi lelkész volt. Évkönyvet adott ki Sopron.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegyében : Az egyházmegyei lapokba 
egyes czikkeket Írtak: Wágner Ádám ráczkozári, Adorján Ferencz dunaföld- 
vári és Bándy Miklós nagybábonyi lelkészek. Vértesi Zoltán magyarbolyi lelkész 
szerkesztette és kiadta a „Prot. papok és hitoktatók zsebnaptárát V. évf.“ és 
összeállította „Passionsgottesdienst am Ostern und Charfreitag nachmittag“-ot. 
Évkönyvet adott ki Sárszentlőrincz.

Vasi felső egyházmegyében : Warkoweil Károly lelkész „Des Heils Vollen
dung“ ez. halottas énekeskönyvet II. kiadásban bővítetten szerkesztette és konfir- 
mándusai számára kinyomatta a vezérfonalat: „EvangelischeConfirmandenlehre“ 
czimen. Stettner Gyula főesperes néhány czikket irt az „Ev. Glocken“ ez. 
lapba. Rajter János lelkész részt vett Luther Márton műveinek fordításában. 
Szabó István lelkész jubileumi emlékfüzetet adott ki. Czipott Géza lelkész 
„Emléksorok“ czimen megírta a szentgotthárdi gyülekezet történetét. Évkönyvet 
Kőszeg, Pinkafő ez évben három évről szándékozik kiadni.

Vasi közép egyházmegyében : Kapi Béla körmendi lelkész szerkesztette 
a „Harangszó“ czimü vallásos néplapot, a „Budapesti Hirlap“-ba társadalmi 
és szocziális kérdésekről, az „Evang. Egyházi Élet“ -be egyházi kérdésekről 
irt értekezéseket. Badics Ádám nemescsói tanító egy-két czikket irt az „Ev. 
Népiskolaiba, Zongor Béla uraiujfalui lelkész a „Harangszó“-ba irt czikkeket.

Veszprémi egyházmegyében : Gyurátz Ferencz püspök elbeszélést irt a 
Luther-társasági kiadványokba. Kakas József dabronyi lelkésznek az „Ev. 
Lap“-ban, „Ev. Őrálló“-ban s „Harangszó“-ban jelentek meg czikkei ; 
Mohácsy Lajos marczalgergelyi lelkész munkatársa az „Ev. Lap“-nak, „Ev.
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Őrálló“-nak, „Budapesti Naplódnak, czikkeket irt az „Ev. népiskola“-ba, Buda
pesti Hírlapba stb. Baldauf Gusztáv püspöki titkár s Mesterházy László pápai 
másodlelkész a „Vigasztalások könyvét“ adták ki. Görög Ernő tési lelkész az 
„lgehirdető“-ben közölt beszédeket, Jakab Iván súri lelkésznek, Szombath 
Ernő lajoskomáromi tanítónak, Novák Gyula marczalgergelyi segédtanítónak a 
„Harangszó“-ban jelentek meg közleményei. Szutter Dániel pápai igazgató-tanitó 
hírlapi czikkeket irt. Évkönyvet a pápai és veszprémi egyházközségek adtak ki.

4 4 -  Az 1912— 13. egyházi közigazgatási évben is többen eltávoztak 
az egyház munkamezejéről a minden halandók utján.

Nagy veszteség érte a testvér dunáninneni ev. egyházkerületet szeretett 
felügyelőjének, Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő urnák halálával 1912 
deczember 20-án. A megdicsőült ötven évnél hosszabb időt töltött az egyház 
szolgálatában, először mint gyülekezeti, majd egyházmegyei s végül egyház
kerületi felügyelő. A múlt évben az elhunyt báró Bánffy Dezső helyére a báró 
Baldácsy alapítványi bizottság elnökévé is őt választotta a közgyűlés. Tisztében 
mindenkor példás ügybuzgóság, jóakarat vezette, mint mély belátásu, tapasz
talatokban gazdag, igazságszerető, egyenes jellemű vezért osztatlan tisztelet 
környezte. Egész egyetemes egyházunk részvéte, áldása kisérte sírjába.

Egyházkerületünkben elhalásztak : Nádasi Nádossy Kálmán kir. tanácsos, 
a tolna-baranya-somogyi egyházmegye és a pécsi ev. gyülekezetnek sok éven 
át volt nagyérdemű felügyelője 1913 márczius 1-én.

Kisszeniczei Szeniczey Géza a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felü
gyelője 1912 szeptember hó 22-én 54 éves korában.

Lőw Fülöp egyházkerületi gyámintézeti elnök, locsmándi lelkész 1912 
november 15-én életének 53. évében.

Szalay László, a veszprémi egyházmegye esperese 1912. évi október hó
12-én életének 48. évében.

Brunner János nyug. soproni felső egyházm. esperes 1913 julius 27-én 
66 éves korában.

Réthei Fadgyas János nyug. nagybarátfalui ev. lelkész 1912 november 
5-én 70 éves korában.

Molnár Kálmán bonyhádi ev. főgimn. tanár 1912 augusztus 14-én 35 
éves korában.

Elvers Rudolf kácsfalui egyházközségi felügyelő 1912 deczember 16-án.
Moll Henrik felsőnánai tanító.
Áldást kérünk az elhunytak emlékére.
A Mindenhatónak áldását kérve egyházunkra, hazánkra
Pápa, 1913. évi augusztus hó 1-én

Gyurátz Ferencz
püspök.

FÖISK. NYOMDA, PÁPA.
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