








Jegyzőkönyv.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1915. évi augusztus 

hó 18-án főtisztelendő és méltóságos Qyurátz Ferenc püspök, 
főrendiházi tag és méltóságos egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő 
egyházkerületi felügyelő, főrendiházi tag elnöklete alatt Czelldömölkön 
gyűlést tartván, — Bognár Endre egyházkerületi egyházi főjegyző, 
dr. Ajkay Béla egyházkerületi világi főjegyző, Madár Mátyás egyház
kerületi egyházi aljegyző, Károlyi Endre egyházkerületi gyámintézeti 
világi elnök, ez alkalomra felkért világi aljegyző, Héring 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, Kovács Mihály, Kovács 

István, Kovács Zsigmond, Pálmai Lajos, l’só Vince, Petőcz Ferenc, Németh 
Károly, Kiss Samu lelkészek, Csemez István felügyelő, Strasser Sándor, — 
Bándy János, Benedek Vince, Gróf Endre tanítók.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Varga Gyula esperes, Hütter Zsigmond, 
Szabó István, Mészáros István, Nagy Sándor, Nagy István, Tompa Mihály, 
Mód Lénárd, Szabó Sámuel, Böjtös János, Kovács Mihály lelkészek, Berzsenyi 
Dezső, Takács Ferenc, Takács Márton, Hrabovszky Mór, Horváth János, 
Bárdossy Imre, Bárdossy Zoltán, Kiss József, Nagy Dénes, Nagy Pál, 
Mihály Sándor, Horváth Ernő, Szabó István felügyelők, Koczor Márton, Szabó 
László, Szabó Antal, Nits István, Ludván János, Gősi Ferenc, Varga Dénes, 
Gindli János, Szakái László tanítók.

3. Somogyi egyházmegyéből : Németh Pál esperes, Mesterházy Sándor, 
Szalay Mihály, Madár Rezső, Horváth Olivér, Kiss József, dr. Andorka Elek, 
Sass István, Mikler Győző, Héricz Sándor.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: Farkas Mihály esperes, dr. Ajkay 
Béla egyházmegyei felügyelő, dr. Mesterházy Ernő, Berecz Gábor, Pető Pál, 
László Miklós, Mikolás Kálmán, Tóth Kálmán, Farkas Elemér, Molnár Sándor
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Kiss Sándor, Kiss Gyula, Kovácsics Jenő, Farkas György, Takács József, 
Mesterházy Károly, Takács Lajos.

5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes, Menyhárd 
Frigyes, Pieler Mátyás, Schrödl József, Szovják Géza lelkészek, Laschober 
József, Krug Lajos tanítók.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Horváth Sándor főesperes, 
Eősze Zsigmond alesperes, Hanzmann Károly, Fábián Imre, Szabó János, 
Németh Gyula, Müller Róbert lelkészek, — Mechwart Ernő egyhm. felügyelő, 
dr. Grosch József egyhm. ügyész, Haiser Henrik tanító.

7. Vasi felső egyházmegyéből: Beyer Teofil főesperes, Rájter János 
alesperes, Schmidt János, Kirchknopf János, Dörmer Frigyes, Hrabovszky István, 
egyhm. felügyelő, Freyler Lajos, Terplán Kornél, Hrabovszky Lajos, Karner 
Frigyes, Schermann Ede, Hammer Gyula, Németh Ferenc, Szakonyi István.

8. Vasi közép egyházmegyéből : Kund Samu esperes, dr. László Kálmán 
egyhm. felügyelő, Nagy Pál, Ajkay Elemér, Szigethy Sándor, Kapi Béla, 
Kovács István, Éder József, Kiss János, Rónai Gyula, Varga József, Horeczky 
Gyula, Róth Kálmán.

9. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Bélák István egyhm. 
felügyelő, Mesterházy László, Nagy Kálmán, Mohácsy Lajos, Horváth Sándor, 
Pócza Ferenc, Tatay Lajos, Kakas József, Zsiray Lajos, Endreffy János, Jakab 
Iván, Lórántffy Péter lelkészek, — Bélák Lajos, Bélák Endre, Mihály Sándor, 
Töpler Károly, Kiss Károly, Fadgyas Gyula felügyelők, Szutter Dániel, Nagy 
Pál, Rónai Pál tanítók, Baldauf Gusztáv püsp. titkár.

10. Zalai egyházmegyéből: Magyary Miklós esperes, Csemez Elek 
egyhm. felügyelő, Nyirő Károly, Kovács Sándor, Benkő Béla.

11. Tanintézetek részéről: Bancsó Antal, Hollós János, Papp József, 
Payr Sándor, Ihász Ferenc, Bothár Dániel egyházker. levéltárnok, Németh 
Sámuel.

Me l y  a l k a l o m m a l :

Az egyházmegyék és tanintézetek küldöttei és nagy közönség a nemes- 
dömölki, ma czelldömölki evang. templomban összegyülekezvén, I. Ferencz 
József Ő császári és apostoli királyi Felsége születésének 85-dik évfordulóját 
ünnepelték, mikor is az 507. ének elhangzása után a királyért Bognár 
Endre az egyházkerület egyházi főjegyzője ünnepi imát mondott és a 21. 
Zsoltárt felolvasta.

J -  Istenitisztelet végeztével a templomban dr. Berzsenyi Jenő ur Ömél
tósága, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületnek nagyérdemű felügyelője, 
a jelen háborús viszonyok és annak a kettős történeti eseménynek a hatása 
alatt, hogy olyan gyülekezet renovált templomában tartjuk egyházkerületi 
közgyűlésünket, mely hajdan az úgynevezett „articularis“ gyülekezetek közé 
tartozott és amelynek falai alatt a dunántúli egyházkerület és a kemenesaljai 
egyházmegye legeslegelső felügyelői alusszák százados álmaikat, — mély
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csendben, egyre élénktilőbb érdeklődés közben, a lelkeket majd megrázó, 
majd meg felemelő, következő nagy beszéddel a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület 1915. évi rendes közgyűlését élénk helyeslés közt megnyitotta :

Főtisztendő Egyházkerületi Közgyűlés!
Magasba szárnyaló imánk után, melyben a Mindenható áldását kértük 

egyházkerületünk tanácskozásaira szivem teljességéből üdvözlöm gyülekezeteink 
kiküldötteit, a hivatalból megjelent tagokat és vendégeinket, kik összesereg- 
lettek, hogy közös egyetértéssel intézzük el két év óta feltorlódott legsürgősebb 
ügyeinket.

Több mint egy év vérzivatara közben jöttünk össze és mégis öröm
ünnepet ül ma ezen sokat hányatott nemesdömölki gyülekezet, mert legutóbbi, 
két év előtt tartott egyházkerületi gyűlésünk határozata folytán nyolc év múlva 
másodszor fogadhatja kebelében egyházkerületünk tagjait. Örömmel szemlél
hetjük most egy akkor hozott határozat valóra válását, ezen fekete táblát 
aranytól fénylő betűkkel. A fekete tábla jelképezi azon sötét kort, melyből a 
két hithős neve ragyogó példaként tündöklik elénk. A megindult szivek 
vallásos érzelmeire vall, hogy a nagy ősök, nemes apák emlékének ezen 
megörökítésében a gyülekezet, egyházmegye és egyházkerület egyaránt részt 
kért magának.

Vallási küzdelmeink után dicsőséges harcokat folytatunk most is és 
lelkünk mélyéből száll fel a sóhaj, kérve egy másik táblát dicsfény-övezte 
koszorúval e világrészek ellen küzdött testvéreink, elesett hőseink nevével.

Az oltár közelében a vallásért szenvedők emlékére emelt tábla buzdítson 
bennünket vallásosságra, hithűségre, egy másik helyen felállítandó emlék 
azokért, kik vérüket ontották, életüket áldozták hazánk boldogságáért, lelkesítsen 
bennünket hazaszeretetre. Tiszta istenimádás és lángoló hazaszeretet hajléka 
legyen és maradjon e szentegyház örökre.

E két eszme lelkesítette nagyapáinkat is 71 év előtt. 1844 julius hó 7-én 
ünnepelte e gyülekezet ezen templomnak százados fennállását Kis János 
szuperintendens közreműködésével. Edvi Illés Pál helybeli lelkész, akadémiai 
tag lépett a szószékre és megcsendültek kezdő szavai :

„Bájalakban köztünk lebegő tündérkép 
Édes név, te vallási szabadság!
Mely után sóvárog minden élő nép,
Minden egyes és minden társaság . .  .

Maradj köztünk, maradj utódinknál.“

És megmaradt. Nemcsak megmaradt, de tovább fejlődött. Hála a kor
szellemnek és az 1848-iki forradalom tisztító tüzének, vallási szabadságunk s 
teljes egyenlőségünk a többi hitfelekezetekkel, törvénybe van iktatva, sérelmek 
még fordulnak elő és lesznek a jövőben is, mig nem lesz egy akol és egy 
pásztor. De éppen ezért kell tovább küzdenünk, mert küzdés az élet!
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Jelen harcunk, midőn a félvilág összeesküdött ellenünk, köztük saját 
szövetségesünk, hazánk védelmében foly ugyan — és nem vallásháború, — de 
azért most már látjuk, hogy a milliók könnyeinek árjából öntözött és milliók 
vérének hullásával áztatott talajból a hitnek legszebb virágai fakadnak. Nagyon 
elszomorító volt az utóbbi időben, hogy a hitetlenség és felekezetnélküliség, 
mint járvány terjed el az egész világon. A hit magaslatáról rohantunk a 
lejtőn lefelé, mint a megindult lavina. Légió lett a kislelküeknek, felületesen 
gondolkodóknak, hitetleneknek száma, kik csak azt ismerték el valónak, amit 
testi szemeikkel láttak, és szellemiek befogadására nem volt érzékük, ezért 
tagadtak Istent és mindent, mit felfogni nem voltak képesek, és akiknek most 
a harcok zajában, mint hajnalfény a sötétségből támadt fel a keresztre feszített 
Megváltó, nyílt meg az ég s jelent meg a Teremtő, élet és halál Ura, kit a 
térnek nagy távolában is otthon maradt kedveseikkel együtt érezve, testben
és lélekben megrendülve együtt találtak fel, s térdre hullva együtt kezdtek
imádni.

Az igaz hívőnek, a valódi tudósnak, soha nincs ily világot rengető
eseményekre szüksége, mert az hitében soha meg nem tántorodik, meg nem 
inog és meg nem gyengül, sőt erősbül. Kopernikus, a theologus, a csillagok 
tudományos vizsgálata közben csak közelebb jutott a világokat alkotó
szellemhez, s joggal mondhatta magáról : Gloriam quaesivi scentiarum, inveni 
Dei ; és hogy magyar tudóst is idézzek, Myrtl József, a múlt század legnagyobb 
anatómusa, kit bonctermében folyton az enyészet szellemének szárnycsattogása 
vett körül, a sir minden anyagit megsemmisítő tudatában így nyilatkozott : 
Váljon feltehető-e, hogy az a végetlen szellem, ki akaratát mindenhol oly 
tiszta, érthető vonásokban nyilvánította, egy soha ki nem elégíthető reménytelen 
vágyódás veszedelmét oltotta volna sziveinkbe. A tudomány itt kutatásának 
végére jutóit, a legmerészebb kutató szellem is megnyugszik. Szent jogába 
lép a hit.

így beszél a nagy tudós, a nagy bölcsész. Ilyenekről mondja szent 
könyvünk is: Az értelmesek pedig fénylenek, mint az éjnek fényessége, és 
akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. 
(Dániel XII. 3.) •

Ha a dúló háború tüzében feléled a hit a legmakacsabb istentagadó 
keblében is, nem maradhat el egy másik erkölcsi motívum, mely azzal mintegy 
karöltve jár : a szeretet.

A családi élet bensőbb, egymáshoz vonzóbb, ragaszkodóbb, szentebb 
lesz a szenvedések súlya alatt, a közélet bajai elsimulnak, elcsitul a párt
szenvedély, szünetelnek a felekezetek közti súrlódások, elnémul a nemzeti
ségek gyűlöletet szitó lármája, és előjön a részvét, az irgalom, a könyörület, 
a jótékonyság, a kegyelet és még sok minden, ami a háborúból született 
szeretet műve, de amikre egyenként bővebben ki nem térhetek. Időnk szűk 
volta korlátokat szab.

Megnyitom ez évi egyházkerületi gyűlésünket, elnöktársamnak nyolc év
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előtt itt elhangzott megnyitójának zárószavait ismételve: „Nemes szivek hamvai 
felett indul meg e helyen egyházunk érdekében a tanácskozás. A régen meg- 
dicsőültek emléke élessze bennünk is a lelkesedést a szent örökségért: a hitért."

Az egyházkerületi közgyűlés a bészéd elhangzása után püspök 
űr indítványára kimondotta, hogy e monumentális beszéd a jelen 
és a jövő kor okulására szószerint jegyzőkönyvbe vétessék.

3 .  Napirend előtt dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő úr 
indítványozta: „Fejezze ki a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület czell- 
dömölki közgyűlése dicsőségesen uralkodó I. Ferenc József Ő császári és 
apostoli királyi Felsége iránt születésének 85-ik évfordulóján hódolatát s erről 
őt a kabinet-iroda utján táviratban értesítse“. Továbbá indítványozta: „Üd
vözölje Frigyes főherceg tábornagyot, mint a hadsereg győzedelmes fővezérét“.

A tett indítvány nagy lelkesedéssel elfogadtatván, a közgyűlés 
azonnal a következő táviratokban fejezte ki úgy Őfelsége a király, 
mint Frigyes kir. főherceg iránt hódolatát:

Távirat Őfelségének.
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület közgyűlése 

Czelldömölkön gyűlés előtt istenitiszteletén a dömölki templomban imádkozott 
a királyért, hazáért és a nemzet hadba vonult fiai fegyvereinek győzelméért. 
A gyűlés reggelén Ő császári és apostoli királyi Felséged születésének 85-dik 
évfordulóján leteszi ezennel hódolatát a trón zsámolyára szerencsekivánataival, 
hogy a most dúló véres világháborúban a szerencse koszoruzza Felséged 
gondterhes homlokát, a rákövetkező, mindnyájunktól nehezen várt tartós béke 
idején pedig a béke áldásait sokáig élvezhesse Ő császári és apostoli kir. 
Felséged hű népeivel egyetemben a nemzet örömére és büszkeségére. Gyurátz 
Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő.

Válasz a dunántúli evang. egyházkerületnek.
W ien — Burg. Méltóságos és főtisztelendő Gyurátz Ferenc evang. 

püspök urnák. Császári és apostoli királyi Felsége a dunántúli ágost. hitv. 
evang. egyházkerület közgyűlésének legmagasabb születésnapja alkalmával 
Méltóságod és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő által előterjesztett 
hódolatát és szerencsekivánatait élénk megelégedéssel fogadta és a közgyűlésnek 
ragaszkodása ezen bizonyítékáért legkegyelmesebben szives köszönetét kifejezni 
méltóztatik. Legfelsőbb parancsra : Daruváry. *

Távirat Frigyes főhercegnek.
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület Czelldömölkön 

tartott közgyűlése melegen üdvözli Ö császári és királyi Fenségedet, mint a 
hadsereg győzedelmes fővezérét és Isten áldását kéri Fenségedre és a nemzet 
hadba vitt vitéz fiainak fegyvereire. Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi 
Jenő egyházkerületi felügyelő.



Válasz a dunántúli evang. egyházkerületnek.
R oste lketz . A dunántúli evang. egyházkerület elnökségének. Hazafias 

hódoló üdvözletükért fogadják hálás köszönetemet ! Frigyes főherceg tábornagy.
3 .  Kapcsolatosan indítvány tétetett, hogy ez alkalomból a német 

császárt is, mint hü szövetségesünket hódoló táviratban üdvözölje a közgyűlés.
A beadott indítvány elfogadtatván, következő hódoló távirat 

menesztetett Berlinbe a német császárhoz :

Távirat Vilmos császárnak.
Seiner Majestät, dem deutschen Kaiser Wilhelm dem zweiten. Der 

evangelische Kirchendistrict augsburgischen Bekenntnisses jenseits der Donau, 
aus Anlass seines jährlichen Konventes zu Czelldömölk in Ungarn, versam
melt, gedenkt am hohen Geburtsfeste Seiner k. u. k. Majestät Franz Josef I. 
auch Euer Kaiserlichen Majestät Seines hohen Verbündeten, mit dem Gebet : Der 
Herr derr Heerscharen umschirme mit seinem mächtigen Arm die verbündeten 
hohen Herrscher der von einer Welt von Feinden bed rängten Völker, und 
schenke den Waffen unserer durch Eisen und Blut in ruhmreichen Kämpfen 
geeinten heldenmütigen Heeren den endgiltigen Sieg und unseren Völkern 
gesegneten Frieden. Euer Majestät in huldigender Verehrung untertänigst 
ergebene Franz Gyurátz evang. Bischof A. B., dr. Eugen von Berzsenyi 
Districtualinspektor.

Válasz a dunántúli evang. egyházkerületnek.
P less-S ch lo ss . Konvent des evangelischen Kirchendistrictes augsbur

gischen Bekenntnisses. Seine Majestät der deutsche Kaiser lassen für die treuen 
Segenswünsche und das freundliche Gedenken am Geburtstage allerhöchst 
Ihres erlauchten Freundes und Verbündeten des Kaisers Franz Josef Majestät 
vielmals danken. Auf allerhöchsten Befehl Geheimer Kirchenrat von Valentin.

4 .  Az egyházmegyék küldöttei beadták megbízóleveleiket.
A beadott megbízólevelek számbavétetvén, az erről szóló 

jelentés alapján az elnökség a dunántúli ág. hitv. evang. egyház- 
kerület Czelldömölkre 1915. évi augusztus hó 18-ára egybehívott 
közgyűlését törvényesen megalakuljak nyilvánította.

5 .  Olvastatott az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról felvett jegyzőkönyv, mely szerint egy évi időtartamra megválasz
tattak : Haiser Henrik paksi és Knábel Vilmos bonyhádi tanító. Jövő 1916. 
évben a tanítóképviselők a szabályrendelet a) pontja értelmében, számszerint 
egy-egy, a soproni felső és a soproni alsó egyházmegyéből lesznek választandók.

Jóváhagyó tudomásul szolgált.
e .  Az egyházkerületi közgyűlésről elmaradásukat kimentették: Hegyes

halmi dr. Fischer Gyula győri egyházközségi felügyelő, Osttfy Lajos kemenes- 
aljai esperességi felügyelő, Gyalog István bonyhádi főgimn. igazgató, Budacker
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Károly kőszegi felsőbb leányiskolái igazgató és Fischer Elemér, utóbbi, 
mint egyházkerületi világi aljegyző.

A bejelentés tudomásul vétetvén, Fischer Elemér helyének 
betöltésére a gyűlés tartamára Károlyi Endre egyházkerület gyám
intézeti világi elnök kéretett fel.

T -  Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével megbizattak,
egyházi részről : Varga Gyula és Takács Elek, világi részről : 

Berzsenyi Dezső és Bélák Lajos.
8 -  A közgyűlés elé az 1913. évi rendes közgyűlés óta érkezett követ

kező fontosabb miniszteri rendeletek és hatósági átiratok terjesztetnek :

A) A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól.
1. Általános jelentőségű rendeletek.

1. 1024/913. és 2688/914. A gyönge elméjű egyének védkötelezettsége 
tárgyában.

2. 2038/913. Az elemi- és ismétlő-iskolai végbizonyítványok és törzs
könyvek vezetésénél az iskolai tanítási nyelvnek hasábos használata tárgyában.

3. 4228/913. A tartalékos tisztek és tisztjelöltek számára katonai tovább
képző tanfolyamok tartása tárgyában.

4. 110.039/913. A porrogi, gadácsi, bonnyai és szőkedencsi iskolák 
hiányainak rendezése tárgyában.

5. 128.428/913. A Koritsánszky 0 . és Koritsánszky D. által a kölesdi 
ev. gyülekezetnél tett alapítvány alapítóleveleinek jóváhagyása.

6. 142.805/913. Tanulmányi kirándulások alkalmával tanulóknak ked
vezményes menetdijjal való utazása tárgyában.

7. 149.893/913. Az egyévi önkéntes katonai szolgálatot teljesítő tanítók 
800 koronát meghaladó évi fizetésre igényt tarthatnak.

8. 150.000/913. A hitfelekezeti óvónők illetményeinek rendezése ügyében.
9. 169.230/913. A népiskolák történeti faliképekkel ellátása és a képek 

jegyzéke tárgyában.
10. 181.290/913. Az 1895. évi október 1 után született hadkötelesek 

összeírása az áll. anyakönyvvezetők kötelessége.
11. 184.941/913. Az iskolafenntartók által biztosítható utólagos fizetés

javítása ügyében.
12. 188.858/913. A községi és hitfelekezeti elemi iskolai tanítók lakás- 

és kertilletményei ügyében.
13. 195.873/913. A vasi felső ág. hitv. ev. egyházmegyei tanító-egyesület 

alapszabályainak jóváhagyása.
14. 199.417/913. Szentgotthárd ev. egyházközség részére 500 K állam

segélynek engedélyezése tárgyában.
15. 1184/914. Az elemi népisk. IV. és VI. osztályainak sikeres elvégzéséről 

szóló bizonyítványnak az országgyűlési képviselőválasztási jog igazolási cél
jára való utólagos kiállítása tárgyában.
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16. 1797/914. Az elemi népiskolákban, a tanító- és tanítónőképző-inté- 
zetekben a hitoktatás a növendékek anyanyelvén látható el.

17. 2591/914. Külföldre menő theológusok, lelkészek bejelentendők.
18. 2689/914. Az országgyűlési képviselők választásánál a hivatalfőnökök 

által választó jogosultsággal bíró alkalmazottai évenként március 5-ig a köz
ponti választmánynál bejelentendők.

19. 2922/914. Ő császári és királyi fenségének, a trónörökösnek és ne
jének merénylet folytán való halála.

20. 3045/914. Az országgyűlési képviselőválasztásra vonatkozó összes 
bizonyítványok, okiratok bélyegmentesen és díjtalanul állítandók ki.

21. 3831/914. A mozgósítással hadba kelt védkötelesek mezőgazdasági 
munkálatainak végzésénél az itthon maradóknak segítség nyújtása.

22. 3930/914. Az iskolai oktatásnak a lehetőség szerint folytatása ügyében.
23. 4401/914. Gyümölcs- és zöldségféléknek katonák részére konzervá

lása tárgyában.
24. 4456/914. és 5102/914. Hadsereg részére szederlevelek gyűjtése.
25. 4569/914. Ellenséges államok alattvalóinak tanintézeteinkben alkal

mazása ügyében.
26. 4707/914. A távirda és távbeszélő gazdaságosabb használata ügyében.
27. 4748/914. A tanításnak a tanintézetekben szabályszerű megkezdése, 

illetve iskolaépületeknek katonai célokra átengedése tárgyában.
28. 4696/914. Galiciából menekült tanszemélyzetre vonatkozó adatok 

begyűjtése.
29. 5208/914. 1878—1890-ig született egyéneknek népfelkelési szolgá

latra behívása tárgyában.
30. 5401/914. Egyházi tőkéknek hadikölcsönbe fektetése tárgyában.
31. 5461/914. Háborús eseményekkel kapcsolatos ügyiratoknak kultúr

történeti célból való megőrzése.
32. 6587/914. A gabonanemüekkel való takarékoskodás ügyében.
33. 8557/914. Népiskolák és tanítóképzők egyetemes államosításának és 

a hitoktatás kiküszöbölésének kérdése politikai természetű lévén, ilyennek a 
tanítóegyesületeknél tárgyalása tilos.

34. 10.658/914. Egyházi erdőbirtokok eladásához a földmivelésügyi mi
nisztérium hozzájárulása kérendő ki.

35. 21.229/914. Községi és hitfelekezeti elemi iskolai tanítók illetményei
nek saját erejükből felemelése tárgyában.

36. 22.161/914. és 46.482/914. Szentgotthárd részére 200 K legfelsőbb 
adomány.

37. 27.704/914. Nagybarátfalu 3000 korona iskolaépítési államsegélye.
38. 33.301/914. és 57.729/914. Az iskolai felügyelő hatáskörének, eljárá

sának és az áll. tanfelügyelet más közegeihez való viszonyának szabályozásáról.
39. 37.961/914. Tanítóállomásokra pályázathirdetések a Néptanítók Lap

jában is közlendők.



40. 52.261/914. A népiskolák elhelyezéséről és építéséről.
41. 91.768/914. Az uraiújfalui elemi iskola építési költségeinek fedezé

séhez 3000 K államsegélynek engedélyezése. 91.785/914. A kertai elemi iskola 
építési költségeinek fedezéséhez 1000 korona államsegélynek engedélyezése és 
91.773/914. az iharosberényi iskola építési költségeinek fedezéséhez 2000 kor. 
államsegélyt engedélyez.

42. 95.552/914. A felsőőri gyülekezet osztrák államadóssági kötvényének 
eladása tárgyában.

43. 120 000/914. Katonai szolgálatra bevonult tanítók szolgálati viszonyai
nak és illetményeinek szabályozása.

44. 121.031/914. Iskolaépítési és új tanítói állásoknak államsegéllyel 
való szervezése tárgyában kelt kérvények a háború befejezése előtt nem ter
jeszthetők fel.

45. 127.606/914. „Sürgős védekezés a mezei pockok (egerek) ellen“ c. 
füzet ajánlása.

46. 12.912/914. A néhai Szalay Ferenc-féle nagygerezsdi és várpalotai 
alapító-levelekre vonatkozó észrevételek.

47. 146.568/914. A családi értesítőknek a legnagyobb pontossággal ki
állítása tárgyában.

48. 149.078/914. és 150.221/914. A harctéren küzdők részére karácsonyi 
ajándékok gyűjtése tárgyában.

49. 153.281/914. Hadikölcsön kötvényeknek a népiskolai tanítók által 
kedvezményes módon való jegyeztetése tárgyában.

50. 157.346/914. Papnövendékeknek beiratkozásánál követendő eljárás 
tárgyában.

51. 160.040/914. Az alap- és alapítványi vagyonúknak a háború követ- 
kezményekép keletkezett károsodásainak nyilvántartása.

52. 163.223/914. Az ösztöndíjak és kedvezmények igazságosan felosztá
sának ellenőrzése.

53. 730/915. Az ismétlő- és gazdasági iskolákban a hitoktatás a tanulók 
anyanyelvén látható el.

54. 1347/915. Az 1896., 1895. és 1891-ben született B) alosztályu nép- 
felkelkelésre kötelezetteknek felmentése körüli eljárás ügyében.

55. 1802/915. Katonai szolgálat alól bizonytalan időre felmentetnek 
Bögöthy K., Petter V., Nánik P., Niederland V., Sokoray Gy., Bognár J., 
Kovács S., Pap S., Boross K., Kiss K., Neubauer K., Mátis I.,Winekker K., 
Bucski S., Marth P., Scherer J., Schneider 0., Weil H., Fritz L. ; 2700/915. 
Bognár Károly soproni gyak. isk. tanító és Ihász Ferenc soproni tanítóképző
intézeti tanár, 2208/1915. Schiller Gottfried Adolf mekényesi-, 4770/915. Králik 
Gusztáv soproni főgimn. tanár, 5185/915. dr. Grosch József, a tolna—bá
ránya—somogyi ev. egyházmegye ügyésze, 5902/915. Komjáthy Károly bőny- 
rétalapi-, Teke Lajos iharosberényi-, Kring Ödön gyönki- és Vágó József 
bátaapáti tanítók.
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56. 1908/915. Hadibeszédek ajánlása.
57. 2070/915. Az 1895., 1896. és 1891-ben született önkénteseknek en

gedélyezve az önkéntesi karpaszomány viselése.
58. 2494/915. A tanuló-ijfuságnak a gazdasági munkálatoknál való 

igénybevétele.
59. 2565/915. Réz-, ón-, ólomtárgyaknak hadi célra gyűjtése tárgyában.
60. 2746/915. és 3355/914. Az 1873—77-ben született B) alosztályu 

népfelkelésre kötelezettek felmentése körül követendő eljárás tárgyában.
61. 3627/915. Tanítóknak a közigazgatási teendők ellátásánál kisegítö- 

leg igénybevétele tárgyában.
62. 3671/915. Népfelkelésre kötelezett felavatott lelkészek — akik hiva

tásukat bármely okból nem folytatják — tényleges katonai szolgálatra jelent
kezése tárgyában.

63. 3950/915. A második hadikölcsön ajánlása.
64. 4779/915. és 5362/915. A jászberényi, szatmárnémetii, besztercze- 

bányai, munkácsi, iglói, trencséni, kolozsvári, osieki B) honvédkiegészítő pa
rancsnokságok területén 1878—1890-ig, 1892—1894. években született s 
annak idején alkalmatlanoknak talált, illetve a Brassó, Háromszék, Nagy- 
küküllő, Alsófehér, Fogaras, Szeben, Kisküküllő, Torda-Aranyos, Kolozs, 
Szilágy, Maros-Torda, Besztercze-Naszód, Szolnok-Doboka, Hunyad, Csik, 
Udvarhely, Krassó-Szörény, Ternes, Torontál vármegyékben és Horvátország 
területén 1897. és 1872—1865. években született népfelkelők felmentése tár
gyában követendő eljárás tárgyában.

65. 5782/915. Az ércpénzeknek a közforgalomba átadása tárgyában.
66. 5995/915. A hazafias érzületnek az iskolákban ápolása tárgyában.
67. 6728/915. A húsfogyasztásnak megszorítása ügyében.
68. 19.570/915. Az elemi népiskolák VI. oszt. záróvizsgáinak megtartása 

ügyében.
69. 21.888/915. A tanítók által jegyzett hadikölcsönök elszámolásának 

egyszerűsítése tárgyában.
70. 23.500/915. A nem magyar tannyelvű elemi népiskoláknál haszná

landó rendtartási nyomtatványok ügyében.
71. 23.647/915. Az élelmiszerekkel való takarékoskodás ügyében.
72. 40428/1915. A kerületi államsegély elszámolásának módozata tár

gyában.
73. 46.692/915. Az állami menhelyek által kihelyezett gyermekek isko

lázása tárgyában.
74. 55.018/915. Az 1915. év második felére egyházkerületi államsegély

nek utalványozása.
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II. Iskola-ügyek.

1. 21.540/913. A magyar fogalmazás sikeres tanítása ügyében.
2. 130.000/913. A felsőlövői tanítóképző-intézet gyakorló-iskolája szá

mára tanszerek engedélyezése.
3. 133,861/913. Stromp Gyula soproni főgimnáziumi tanár nyugdíjának 

utalványozása.
4. 135.638/913. Középiskolai miniszteri megbízottak kinevezése.
5. 140.681/913. A soproni főgimnáziumhoz rendes tanárrá kinevezi 

Kerber Jánost.
6. 143.137/913. A főgimnáziumi tanárok részére 1913. év II. felére ki

utalványoz 20.400 korona személypótlék államsegélyt.
7. 150.003/913. A tanítóképző-intézetek tanulmányi ügyeinek ellenőrzé

sére szervezett szakfelügyelőségi tiszttel megbízza Farkas Sándor kir. szak- 
felügyelőt.

8. 155.343/913. Hollós János főgimn. tanárnak 6 évre szóló igazgatói 
megválasztását tudomásul veszi.

9. 162.689/913. Görög katholikus vallásu tanulók részére azon ünnep
napok megállapítása, amelyeken a tanítási órák látogatása alól felmentetnek.

• 10. 195.071/913. Észrevételek a felsőlövői tanítóképző-intézet 1913. tan
évvégi vizsgálataira vonatkozólag.

11. 196.342/913. A felsőlövői tanítóképző-intézeti tanároknak 1914. évre
II. 800 K államsegélyt engedélyez.

12. 196.358/913. A soproni tanítóképző-intézeti tanároknak 1914. évre
III . 000 K államsegélyt engedélyez.

13. 185.334/913. Leánynövendékek a középiskolákba rendes tanulókép 
fel nem vehetők.

14. 197.235/913. Tanítóképző-intézetekben a növendékeknek a méhészet 
kezelésében kiképzése tárgyában.

15. 203.306/913. A 78.000/911. sz. a. kelt tanterv és tantervi utasítás 
módosítása.

16. 1661/914. A Julián-egyesület által Sarajevóban fenntartott közép
iskolák által kiadott bizonyítványok a hazaiakkal egyenlő érvényűek.

17. 5723/914. 1914. év 1. felére személypótlék államsegély utalványo
zása a középiskolai tanárok részére.

18. 16.342/914. A házinyultenyésztés és értékesítésének ajánlása tár
gyában.

19. 16.408/914. A soproni tanítóképző-intézeti ifjúsági egyesület ügyében.
20. 16738/914. Észrevételek a soproni tanítóképző-intézet 1913. tanév 

végén tartott képesítő vizsgálatokra vonatkozólag.
21. 23.105/914. A soproni tanítóképző-intézetnél az 1914 julius 1-től 

szervezendő új segédtanári állásra pályázat hirdethető; 3600 K államsegély 
utalványozása.
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22. 27.828/914. Érettségi vizsgálati kormánybiztosok kinevezésé.
23. 28.860/914. A soproni tanítóképző-intézetnek új épület emelésére

1913. évre 10.000 K, 1914. év I. felére 5000 K államsegélyt engedélyez.
24. 29.011/914. A soproni tanítóképző-intézet új épületterveinek átvizs

gálása tárgyában.
25. 31.152/914. A tanítóképző-intézeti rendtartási és képesítő-vizsgálati 

szabályzatoknak kötelezővé tétele.
26. 42.385/914. Az iskolai értesítők az orsz. testnevelési tanácsnak is 

megküldendők.
27. 42.479/914. A felsőlövői ev. tanítóképző-intézetnek új épület eme

lésére az 1913. évre 10.000 K, 1914. év I. felére 5000 K építési államsegélyt 
engedélyez.

28. 44.574/914. A kézügyességi (slöjd) oktatás ügyének a tanítóképzők
ben felkarolása tárgyában.

29. 75.410/914. A felsőlövői főgimnázium részére 1914. év julius 1-től 
évi 22.000 K fenntartási államsegélyt engedélyez.

30. 75459/914. A soproni főgimnázium részére 1914. év julius 1-től évi
42.000 K fenntartási államsegélyt engedélyez.

31. 85.445/914. A felsőlövői tanítóképző-intézetnek építési költségeire az 
1914/15. évre 10.000 K államsegélyt engedélyez.

32. 85.447/914. A soproni tanítóképző-intézetnek építési költségeire az 
1914/15. évre 10.000 K államsegélyt engedélyez.

33. 87.087/914. A felsőlövői tanítóképző-intézet tanszerbeli felszerelésére 
3000 K államsegélyt engedélyez.

34. 88.533/913. A felsőlövői tanítóképző-intézet építési államsegélyére 
vonatkozó szerződés.

35. 97.386/914. A soproni tanítóképző-intézet új épületének a végleges 
kivitelre készült tervét elfogadja.

36. 98.339/914. Revuczky Vilmosnak a soproni főgimnáziumhoz rendes 
tanárrá kinevezése.

37. 108.629/914. A középiskolai tanárok részére 1914. év II. felére 
19.950 K személypótlékot utalványoz.

38. 109.573. és 109.579/914. Államsegélyt élvező hadbavonult tanerők 
bejelentése.

39. 110.285/914. Tanítóképző-intézetekben a tanításnak szeptember hó 
első napjaiban való szabályszerű megkezdése.

40. 111.964/914. Középiskoláknál az államsegély igénybevételének meg
szorítása.

41. 112.404/914. Az 1914/15. tanév elején tartandó felvételi-, javító-, 
magán- és érettségi vizsgálatok előre hirdetendő időben megtartása tárgyában.

42. 114.641/914. Katonai szolgálatra behívott középisk. tanárok fizetés
kiegészítési államsegélyének ideiglenes felfüggesztése.
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43. 116.000/914. Tanítóképző-intézetekben és gyakorló-iskolákban á 
tanítás a hadiállapot dacára is a tanév kezdetével megkezdendő.

44. 116.119/914. Felsőbb leányiskolákban a tanítása hadiállapot dacára 
is a tanév elején megkezdendő.

45. 116.197/914. A kivételes helyzetre való tekintettel a Vili. osztályról 
a javítóvizsgálatok és pótérettségi vizsgák azonnal letehetők.

46. 118.388/914. és 121.414/914. A hadbavonult tanároknak az otthon 
maradt kartársak által való helyettesítése, egyéb középületeknek oktatási célra 
igénybevétele tárgyában.

47. 122.080/914. A középiskolai tanároknak személypótléka havi rész
letekben fizetendő ki.

48. 136.385/914. Az 1913 — 14. évvégén tartott tanképesítő vizsgákon 
elbukott 18. életévüket betöltött növendékek a megjelölt határidőnél előbb is 
vizsgázhatnak.

49. 137.975/914. Az 1913—14. év végén tartott érettségi vizsgákon 
elbukott 18. életévüket betöltött növendékek a megjelölt határidőnél előbb is 
vizsgázhatnak.

50. 139.967/914. A világi pályákról a theológiákra átlépett növendékek 
bejelentése.

51. 143.910/914. Hadbavonuló tanítóképezdei tanulók tanulmányaik tekin
tetben való kedvezményei.

52. 162.482/914. A felsőbb leányiskolákban használandó érdemjegyek 
megváltozása.

53. 163.827/914. Észrevételek a soproni ev. tanítóképző-intézet hiányaira.
54. 164.964/914. A soproni tanítóképző-intézet építési államsegélyére 

vonatkozó szerződés.
55. 165.468/914. A felsőlövői tanítóképző-intézet tanárai fizetésének 

kiegészítésére 1915. év I. felére 5860 korona államsegélyt utalványoz.
56. 167.088/914. A soproni tanítóképző-intézet tanerői fizetésének ki

egészítésére az 1915. év I. felére 7083 33 korona államsegélyt utalványoz.
57. 899/915. A népfelkelői szolgálat alól felmentetnek Kiszelyi Géza, 

Polgár Dezső bonyhádi, Nikodémusz János és Rőder Ede felsőlövöi, Téby 
Mihály soproni főgimn. tanárok.

58. 913/915. Középiskolai tanulók és tanítóképezdei növendékek, akik 
1891, 1895. években születtek és hadiszolgálatra alkalmasak, vizsgáikat 
hadbavonulásuk előtt letehetik.

59. 1429/915. A katonai szolgálatra önként jelentkező tanítójelöltek 
részére a 913/915. sz. szükségrendeletben jelzett kedvezmények kiterjesztetnek.

60. 2163/915. Katonai szolgálatra bevonult VIII. oszt. tanulóknak vizsgára 
bocsátása.

61. 2391/915. Az egyéves önkéntesi karpaszomány viselése tárgyában.
62. 2580/915. Középiskolai tanárok részére személypótlék államsegély 

utalványozása 1915. év I. felére'.
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63. 5538/915. Észrevételek a felsőlövői tanképesítő vizsgálatokra.
64. 7921/915. és 17225/915. Pótló intézkedés a 114811/914. sz. kör

rendeletre a tandíjak fizetése tárgyában.
65. 5960/915. Az 1897-ben született tanítóképezdei növendékek ked

vezménye.
66. 9813/915. A felsőlövői tanítóképezdei gyakorló-iskolának az ifj. könyv

tár I. típusát engedélyezi.
67. 15.304/915. Pótló intézkedés a 913/915. sz. rendelethez.
68. 19.066/915. Észrevétel a soproni tanképesítő vizsgálatokra.
69. 38.094/915. Érettségi kormánybiztosok kinevezése.

• 70. 41.555/915. A soproni tanítóképző-intézetnek tanszerbeli felszerelésre 
1000 koronát engedélyez.

71. 42.190/915. Tanítójelöltek magyar honosságának igazolása.
72. 44.618/915. és 47.169/915. Tanévnek korábban befejezése.
73. 47.902/915. A tandíj IV. részletének befizetése.
74. 53.858/915. Középiskolai értesítők küldendők a vallás- és közokt. 

minisztériumhoz.
75. 53.966/915. Megállapítása a 913/915. sz. rendelet értelmében érett

ségi vizsgát tett növendékek bizonyítványainak.
76. 55.175/915. Az 1897. évben született középiskolai tanulók vizsgálati 

kedvezménye.
77. 60.585/915. A felsőlövői tanítóképző-intézet tanárainak 11720 korona 

fizetéskiegészítési államsegélyt utalványoz 1915/16. évre.
78. 60.587/915. A soproni tanítóképző-intézet tanárainak 14466 K 67 fill, 

fizetéskiegészítési államsegélyt utalványoz 1915/16. évre.
79. 64.529/915. Középiskolai tanárok díjazásért magán oktatást nem 

adhatnak.
80. 65.848/915. A felsőlövői tanítóképző-intézetnek építési költségeire 

1915/16. évre 10.000 korona államsegélyt engedélyez.
81. 65.852/915. A soproni tanítóképző-intézetnek építési költségeire 

1915/16. évre 10.000 korona államsegélyt engedélyez.
82. 62.056/915. és 66060 és 66141/915. Tanárok és tanítók szolgálatának 

igénybevétele a közigazgatásnál.
83. 70.000/915. Körrendelet az 1914. évi t.-c. — az országos tanári 

nyugdíjintézetre vonatkozólag — ügyében.
84. 85.638/915. A középiskolai tandíjaknak az 1915/16. tanévben leendő 

befizetése tárgyában.
85. 86.718/915. A felsőbb leányiskoláknak 1915/16. évben szabályszerű 

időben megkezdése tárgyában.
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III. Kongrua-ügyek.

1. 18.759/914. A korpótlék-igényjogosultak névjegyzéke minden év 
április és október hó 15-ig felterjesztendő.

2. 46.311/915. 1915. év II. felére járó kongrua és korpótlék állam
segélyek utalványozása.

3. 92.111/913. Szabó István kemenesmagasi, 144.216/913. Somogyi 
Károly somlószőllősi, 182.893/913. Molnár Gyula bakonymagyarszombathelyi, 
182.894/913. Kiss József surdi, 185.037/913. Sparas Elek némethidegkuti, 
36.366/914. Luthár Ádám battyándi, 107.921/914. Bojtos László hántai, 
41.896/915. Krón Ferenc lajtaűjfalui, 75.959/915. Mód Aladár nagysimonyi 
lelkészek javára megálllapítva a kongrua államsegély.

4. Korpótlék szempontjából a lelkészi jövödelmek megállapíttatnak : a 
bobai 21.475/914. sz. rendelettel 1637 K 18 f-ben, a ruszti 28.486/914. sz. 
rend. 2404 kor. 63 f-ben, a lovászpatonai 49066/914. sz. rend. 2178 kor. 
18 f-ben, a nagygerezsdi 62604/914. sz. rend. 2379 kor. 66 fill.-ben, a vas- 
dobrai 63844/914. sz. rend. 2186 kor. 24 fill.-ben, a petőfalvai 69290/914. sz. 
rend. 2185 kor. 46 fill.-ben, a csávái 70109/914. sz. rend. 1749 kor. 90 fill.-ben, 
a nagyszokolyi 79397/914. sz. rend. 2274 kor. 61 fill.-ben, a bakonytamási 
80726|914. sz. rend. 1871 kor. 62 fill.-ben, a bakonycsernyei 85503|914. sz. 
rend. 1966 kor. 10 fill.-ben, a felsőőri 92664|914. sz. rend. 1923 kor.-ban, 
a szakonyi 98770|914. sz. rend. 2063 kor. 85 fill.-ben, a lébenyi 127712(914. sz. 
rend. 2263 kor. 77 fill.-ben, a keszőhidegkuti 133425|924. sz. rend. 2017 kor. 
38 fill.-ben, az iharosberényi 151599|914. sz. rend. 2151 kor. 21 fill.-ben, a 
nagynémetszentmihályi 21379/915. sz. rend. 1759 kor. 50 fill.-ben, a beledi 
27653/915. sz. rend. 2098 kor. 96 fillérben állapítja meg.

B) M. kir. miniszterelnök.
1. 1821/915. A II. hadikölcsön ajánlása.

C) Földmivelésügyi miniszter.
2. 2800/915. A gazdasági munkák elvégzése ügyében a hívek fel

világosítása és támogatása.
D) Horvát kormány.

3. 4339/914. Plivelics Fülöp hrastováci lelkésznek 150 K, 5213/914. 
Mérnyi Ádám malibastaji lelkésznek 200 K, 5214/914. Dobrovoljac Milkó 
pozsegai .lelkésznek 200 K államsegélyt utalványoz.

• E) Egyetemes egyházi felügyelőtől.
1. 141/913. A vései evang. kántortanító megtámadott választásának 

ügyében hozott III-ad fokú ítéletek.
2. 4/914. Közli a VKM. 189.983/913. sz. rendeletét, melyben a hon

védelmi miniszter 51.424. sz. rendelete alapján a m. kir. honvédség kötelé
kébe tartozó ág. hitv. ev. egyének egyházi adó alá vehetők.

2
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3. 65/914. Felhívás a zsinati tagságról lemondott Stettner Gyula fő
esperes helyének betöltése tárgyában.

4. 21/915. Közli a kassai katonai parancsnokság 8073/915. sz. átiratát 
ev. tábori lelkészekre vonatkozó előterjesztések tárgyában.

5. 44/915. Boszniai katonai kórházakban lévő beteg katonák közt szét
osztásra megszerzendő vallásos iratokra az egyetemes pénztár terhére 50 K-t 
utalványoz.

6. 59/915. Az elhalt Tomka Gusztáv zsinati tag helyének betöltésére 
felhívás.

Tudomásul szolgált.
Ô . Püspök úr beterjeszti 1914. és 1915. évi jelentését.

Az egyházkerületi közgyűlés mély hálával, szeretettel párosult 
tisztelettel, őszinte bizalommal és törhetlen ragaszkodással fogadta 
püspök úr jelentését, azt felolvasottnak tekintette, jelen jkönyvéhez 
csatolja, egyes pontjaira pedig a következő jegyzőkönyvi pontok 
alatt hozott érdemleges határozatot.

ÍO -  Felvétetett az 1915. évi püspöki jelentés 1. pontja, mely alatt 
püspök úr történelmi-, etikai-, bölcseleti- és lélektani alapon a most dúló 
véres világháborúval éles elmeéllel foglalkozik és mintegy közelből láttatja 
a közgyűléssel a háborúból kivezető, a nemzet javára szolgáló szerencsés 
kibontakozást.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentés kapcsán nagyban 
lelkesedik a nemzet hadba vonult fiainak katonai vitézségén, 
mélyen meghajol azoknak halált megvető bátorsága előtt ; kiemeli 
a velünk szövetséges nagy német birodalom kipróbált hűségét, 
győzelmes fegyvereinek, hadverő vezéreinek dicsőségét, uralkodó
jának bámulatos nagyságát, a török-barátságot, egyúttal keményen 
elitéli a hitszegő olasz királyság hűtlenségét, mellyel a velünk 
kötött fegyberbarátságot álnokul felmondotta s az ellenséggel szö
vetkezve, orvul ellenünk támadt.

1 1 . Felvétetett ugyanazon jelentés 2. pontja, mely szerint püspök úr 
megokolja, hogy az 1914. évi aug. 26-ra kitűzött egyházkerületi közgyűlést, 
tekintettel a háborús viszonyokra, kezdetben bizonytalan időre, majd meg 
végképen el kellett halasztani.

A közgyűlés az elnökség eljárását élénk helyesléssel tudo
másul vette.

l ö .  Felvétetett ugyanazon jelentés 12. pontja, mely alatt püspök úr 
névszerint felsorolja azokat a lelkészeket, tanárokat, tanítókat, kik 1914 aug. 
1 óta katonai szolgálatra behívást nyertek.

Az egyházkerületi közgyűlés hadba vonult lelkészei, tanárai 
és tanítóinak hálával és elismeréssel adózott és kik közülök a 
haza védelmében bősz csatákon elestek, azoknak jeltelen sírjait az
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örökemlékezet babérkoszorújával megkoszorúzta, családjaikat, ár
váikat pedig egy hálásabb utókor, a nemzet pártfogása alá helyezte.

1 3 .  Az 1914. évi pűspökf jefentésből kiemeljük a jelentés 16. pontját, 
mely alatt püspök úr, hivatkozással az 1913. évi egyetemes jegyzőkönyv 17. 
pontjára, az egyházkerületnek tudomására hozza, hogy a lelkészek és tanítók 
javadalmát képező ingatlan birtok telekkönyvileg az egyházközségek nevére 
bekebeleztetett, az eljárás csak ott késik, ahol a betétszerkesztés most van 
folyamatban.

Helyeslő tudomásul szolgált, egyúttal az egyházkerület utasí
totta a még hátralevő gyülekezeteket, hogy a változásokat törzs
könyvelés végett okvetlen bejelentsék.

14c. Felvétetett ugyanazon jelentés 25. A)—D) pontja, mely alatt fel
sorolva vannak mindazon adományok, alapítványok, melyek a kőszegi felsőbb 
leányiskolára és soproni tápintézetre befolytak. A két intézetre összesen be
folyt 13.099 K 20 f. Nagyobb összeget adtak: Egy magát megnevezni nem 
akaró jóltevő adott 2000 K-t, Bélák István egyházmegyei felügyelő alapít^ 
ványa 500 K, Szalay Ferenc és neje Trsztyánszky Vilma alapítványa 2000 K, 
dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő úr alapítványának gyarapítására 
adott újabban 140 K-t, Maróthy László leányiskolái alapítványának növelé
sére 200 K-t, Gyurátz Ferenc püspök úr az általa tett alapítványra újabban 
62 K 43 f-t.

Az egyházkerületi közgyűlés az adományokat hálás elisme
réssel fogadta s köszönetének adott kifejezést a jószivü adakozók
nak; egyúttal az adakozási kedvet mindkét intézetre újból felhívta. '

1 5 .  Végül az 1914. évi püspöki jelentésből kiemeljük a jelentés 33. 
pontját, mely fájó érzéssel emlékezik meg azokról, kik az 1914. év folyamán 
elhunytak. És itt elsősorban Ferenc Ferdinánd trónörökös és neje Hohenberg 
Zsófia hercegnő tragikus halálát emeli ki a jelentés, kik ellen egy felbérelt 
gonosz kéz 1914. évi junius 28-án Szerajevóban fegyvert emelt és éles 
vasával életüket kíméletlenül kioltotta.

Az egyházkerületi közgyűlés Ferenc Ferdinánd trónörökös és 
neje Hohenberg Zsófia hercegnő váratlan halála felett, mely mély 
gyászba borította az uralkodót : I. Ferenc Józsefet, az uralkodóház 
tagjait, az egész magyar- és osztrák birodalmat, mély megillető- 
déssel fájdalmas bánatának adott kifejezést. A többi, az 1914. év 
folyamán elhunyt egyháznagyjainak kegyelettel adózott.

Jegyezte :
B o g n ár  Endre

egyliázkerületi e. főjegyző.

2*
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1 6 .  Fölvétetett a  főiskolai nagybizottság jelentése, amelynek előter
jesztése előtt Hetvényi Lajos előadó azt a kérelmet adja elő, hogy — tekintettel 
arra, hogy a múlt évi egyházkerületi közgyűlés elmaradása miatt ezúttal a 
főiskolai nagybizottság kétesztendei munkájáról kell beszámolni, tekintve to
vábbá, hogy a jelenlegi viszonyok között az idő különösen drága, tekintettel 
végül arra, hogy a főiskolai nagybizottság jegyzőkönyvei nyomtatott alakban 
az egyházkerületi közgyűlés tagjainak rendelkezésére állanak — a főiskolai 
nagybizottság hatáskörébe tartozó ügyeket elintéző s végérvényes határoza
tokat tartalmazó jegyzőkönyvi pontokra csak röviden utalhasson s általában 
a jegyzőkönyvek tárgyait az áttekinthetőség szempontjából a sorrendtől el
térően, rendszeresebb csoportosításban, összefoglaló módon terjeszthesse elő. 
Egyúttal indítványozza, hogy a főiskolai nagybizottság által az egyházkerületi 
közgyűléstől nyert megbízatása alapján végérvényesen elintézett ügyek rész
letesen ne is vétessenek föl az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe, 
hanem ezekre vonatkozólag csak utalás történjék a kinyomatott nagybizott
sági jegyzőkönyvek megfelelő pontjaira.

Az egyházkerületi közgyűlés előadó eljárását helyeslőleg tu
domásul veszi és fentebbi indítványát elfogadja.

1 7 .  Előadó bejelenti, hogy az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 140. pontja alapján a soproni lyceum tanári kara Hollós 
János helyett, aki mint igazgató hivatalból lett a főiskolai nagybizottság 
tagjává, a maga képviseletében Hetvényi Lajos tanárt küldötte ki a főiskolai 
nagybizottságba.

A főiskolai nagybizottság 1914. évi junius hó 19-én tartott ülése jegyző
könyvének 1. pontja szerint Payr Sándor, a főiskolai nagybizottság jegyzője 
ezen állásáról — hivatkozással az egyházkerület és a soproni egyházközség 
történetének megírásával járó rendkívül nagy elfoglaltságára — lemondott s 
helyébe a főiskolai nagybizottság jegyzőjévé Hetvényi Lajos lyceumi tanárt 
választotta meg.

Tudomásul szolgál.
1 ® . Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 19. pontja szerint dr. Rátz Ottó 

főiskolai felügyelő és kisbizottsági elnök betegségének tartamára helyettesíté
sére Héring Zsigmond főiskolai nagybizottsági tagot kérte föl.

Tudomásul szolgál.
IQ -  A főiskolai nagybizottság 1915. évi junius hó 30-án tartott ülése 

jegyzőkönyvének 2. pontja szerint dr. Rátz Ottó elhalálozása folytán a fő
iskolai felügyelői állásra s egyúttal a főiskolai kisbizottsági elnöki tisztségre 
Hajnal Endre soproni ügyvédet választotta meg, aki az állást elfogadta s a 
hivatalos esküt nyomban letette.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
az uj főiskolai felügyelőt állásában bizalommal üdvözli.

S O .  Előadó indítványozza, hogy az egyházkerületi közgyűlés a fő
iskolát nagÿbizottsàg kinyomatott jegyzőkönyveinek következő pontjaiban fog-
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lait határozatokat, u. m. : az 1914. évi junius hó 19-én tartott főiskolai nagy
bizottsági ülés jegyzőkönyvének 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 1 1 . , 1 3 . ,  14.,
15., 18., 20. a), p&rjt), 22. a), 22. b), 22. c), 22. d), 23., 27.r2£', 30., 31.
b), 31. c), 37., > 40., 41., 42„ 43., 45., 49. pontjai, továbbá az 1915.
évi március hó 9-én tartott ülés jegyzőkönyvének 8., 9. pontjai, végül az
1915. évi junius hó 30-án tartott ülés jegyzőkönyvének 3., 4., 5., 6., 7., 9.
a), 10. a), 11. b), 11. d), 11. f), 12. a), 12. b), 17., 19. és 20. pontjai, 
melyek a költségvetés keretén belül történt, illetve megfelelő fedezet alapján 
nyugvó utalványozásokra s egyéb már végre is hajtott adminisztrátiv eljárá
sokra vonatkoznak, vegye tudomásul.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak a 
fentebb felsorolt jegyzőkönyvi pontokban foglalt határozatait tu
domásul veszi.

ÖK /Előadó jelenti, hogy a főiskolai nagybizottság jegyzőkönyveinek 
■félő pontjai szerint a megüresedett, illetve újonnan szervezett tanári ál

lásokra nézve a következő intézkedések, illetve választások történtek. Az 1914. 
évi junius hó 19-iki főiskolai nagybizottsági ülés jegyzőkönyvének 3. pontja 
szerint a főiskolai nagybizottság ajánlata alapján a nagymélt. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter úr 140.861. sz. rendeletével Kerber János sop- 
roni ev. tanítóképző-intézeti tanárt a soproni ev. lyceumhoz rendes tanárul 
2400 K rendes tanári fizetéssel és 800 K lakásilletménnyel kinevezte.

Tudomásul szolgál.
3 Ö .  Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint a főiskolai nagybizott

ság jóváhagyólag tudomásul vette a főiskolai kisbizottságnak a Jausz Vilmos 
theol. tanár elhalálozásával megüresedett ó-szövetségi theol. akad. tanszék 
ideiglenes ellátására vonatkozó s az egyetemes egyház elnökségének tudtával 
és beleegyezésével történt azon intézkedését, amely szerint az I. és II. év
folyam megfelelő tantárgyainak heti 7 órában való előadásával az 1913/14. 
tanévre december 1-től kezdődőleg Kiss Jenő szombathelyi segédlelkészt bízta 
meg mint segédtanárt havi 200 K illetménnyel ; az ó-szövetségi exegesisnek 
a IÜ. és IV. évfolyamban heti 3 órában való előadását pedig ugyanazon idő
tartamra óraadói minőségben s minden heti óra után 20 K, illetve havi 
80 K díjazással Pröhle Károly theol. akad. tanárra bízta.

Ez ügyben a főisk. nagybizottság u. a. jkv. 20. c) pontja szerint tudo
másul vette Bancsó Antal theol. akad. igazgató jelentését, mely szerint a theol. 
akad. nagybizottság 1914 junius 4-én tartott ülésén Kiss Jenő megbízatását 
2400 K fizetés és 400 K lakbér díjazással az 1914/15. tanévre is kiterjesztette.

Ugyanebben az ügyben a főiskolai nagybizottság 1915. évi junius hó 
30-án tartott ülése jegyzőkönyvének 9. b) 1. pontja szerint a főtiszt, püspök 
úr útján az egyházegyetem elnökségéhez azt a kérelmet intézte, hogy Kiss 
Jenő megbízatását az egyet, theol. akad. nagy bizottság jóváhagyásának remé- 
nyében a jövő 1915/16. tanévre is terjessze ki s ezek reményében Kiss Jenő 
részére eddigi fizetését folyósította.
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Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak 
eme jelentését tudomásul véve, arra kéri az egyet, theol. akad. 
bizottságot, hogy Kiss Jenöt a jövő iskolai év-kezáetélol^azaz 
1915 szept. 1-től fogva rendkívüli tanárként, a rendkívüli tanárt 
megillető fizetéssel (3600 K fizetés és 10éP K lakáspénz) alkalmazza.

3 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 
Sass László, egyelőre egy évre megválasztott tanárt oklevelének megszerzése 
után állásába, mint ez idő szerinti segédtanárt a hivatkozott jegyzőkönyvi 
pontban részletezett intézkedések megtétele mellett véglegesítette.

Tudomásul szolgál.
3 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 48. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 

az egy próbaévre alkalmazott Bünker Jozefina nevelőnőt a kőszegi felsőbb 
leányiskolában francia-német nevelőnőül továbbra is alkalmazta.

Tudomásul szolgál.
Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontja szerint a főiskolai nagy

bizottság jóváhagyólag tudomásul vette a soproni tanítóképző-intézet igaz
gatójának azon jelentését, hogy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr 23.105/914. sz. rendeletével utalványozott 3600 K fizetéskiegé
szítési új államsegélyt kifejezetten a rajztanár és a második gyakorló-iskolai 
tanítói állás szervezésére rendelte s így ezen az alapon — támaszkodva az
1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 155., illetve 156. pont
jaiban foglalt határozatokra — a pályázatot a két állásra az egyházkerületi el
nökséggel egyetértőleg 1914 május 30-iki lejárattal kihirdette. Ez alapon a fő
iskolai nagybizottság a két újonnan szervezett állásra az 1914 junius 19-iki 
ülése jegyzőkönyvének 50 és 51. pontja szerint a választást nyomban meg 
is ejtette és a soproni tanítóképző-intézetnél szerzett második gyakorló-iskolai 
tanítói állásra" Imre Józsefet választotta meg a szabályszerű állami fizetés- 
kiegészítés igénybevételével 2000 K alapfizetéssel, 720 K lakáspénzzel, 
illetve szabad lakással az internátusbán, továbbá öt évenkint 200 K korpót-. 
lékkai, amelybe a másutt rendes minőségben eltöltött szolgálati évek is be
számíttatnak. -

Az újonnan „szervezett segédtanári állásra pedig, mellyel a rajz, szépírás 
és a szlöjd, esetleg a testgyakorlat tanítása van egybekötve, Klaudy Gyulát 
választotta meg a szabályszerű állami fizetéskiegészítés igénybevételével a 
X. fizetési osztály fitik fokozatának jnegfelelő 2000 K fizetéssel, 720 korona 
lakáspénzzel, illetve szabad lakással az internátusbán, annak kijelentésével, 
hogy egy évi sikeres működés után véglegesíthető.

Tudomásul szolgál.
3 6 .  A főiskolai nagybizottság az 1914. évi junius hó 19-iki ülése 

jegyzőkönyvének 20. pontja és az 1915. évi junius hó 30-iki ülés jegyző
könyvének 9. pontja szerint tárgyalta Bancsó Antal theol. akad. igazgatónak 
a főiskola három intézete közös ügyeiről s a soproni ev. egyet, theol. aka
démia 1913—14-iki, illetve 1914—15-iki állapotáról szóló jelentéseit s azokat
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egész terjedelmükben tudomásul vette és ezzel kapcsolatban megtette a saját 
hatáskörébe tartozó s az egyházkerületi közgyűlés által már tudomásul vett 
megfelelő intézkedéseket.

Bancsó Antal theol. akad. igazgató jelentése az 1913— 14-iki tanévről a 
következő :

Főtiszt, és Mélt. Elnökség, Tisztelt Főiskolai Nagybizottság!
I.

Főiskolánk három intézetének egysége ebben az évben is a vallásos
erkölcsi és hazafiui érzést kifejező s annak ápolására szolgáló közös iskolai 
ünnepélyekben jutott kifejezésre. Közösen járultunk ősszel és tavasszal az 
úrvacsorához és közös iskolai istentiszteleten — deprekáción — készültünk 
annak méltó élvezésére. Közös ünnepen ünnepeltük a reformációnak és 
március 15-ének emlékét, úgyszinte közös volt az évzáró- és hálaünnepély. 
Közösen rendeztük január 31-én a zártkörű ifjúsági hangversenyt, melynek 
tiszta jövödelmét jótékony iskolai intézmények támogatására fordítottuk.

A lie. könyvtárban még mindig mutatkoznak a könyvekre nézve ártal
mas bogarak ; egyes helyeken pedig a fal és padló nedvessége veszedelmes. 
Kérem a Tisztelt Főiskolai Nagybizottságot, hatalmazza fel a főiskolai igaz
gatóságot, hogy e bajok elhárítására, a lie. könyvtárossal együtt, a célszerűnek 
tartott intézkedéseket, esetleg egyes helyeken a padlózat felszedésével, a nyári 
szünidő folyamán megtehesse.

II.
Theol. akadém iánk  ez évi történetére vonatkozólag tisztelettel jelentem, 

hogy az iskolai évet szeptember 11-én nyitottuk meg ünnepélyes házi isten- 
tisztelettel és másnap, szeptemper 12-én megkezdettük az előadásokat, melyek

ének rendes folyamát csakhamar megzavarta Jausz Vilmos kartársunknak alig 
Hkét heti komolyabb betegség után november 14-én bekövetkezett halála.

A haláleset okozta veszteség nagyságát a család után első sorban aka
démiánk érezte, melynek a megboldogult 1890 óta, tehát 23 éven át volt 
fáradhatatlan buzgóságu tanára. De méltán gyászolja őt egyházkerületünk is, 
mely kiválóan gondos főszámvevőjét vesztette el benne, — valamint egye
temes egyházunk, melynek életében mint a nyugdijintézeti bizottságnak s 
legutóbb mint a zsinatod előkészítő háztartási bizottságnak tagja, szinte 
tevékeny részt vett. A halála alkalmával közelről és távolról, az egész ország
ból hozzánk érkezett nagyszámú részvétnyilatkozatok, — melyekért e helyütt 
mondunk köszönetét, — amily mértékben vigasztaló hatásúak, éppen oly 
mértékben éreztették velünk veszteségünk nagyságát.

A temetés nov. 16-ikán volt, melyen a gyászbeszédet Stráner Vilmos 
kartársunk tartotta, a sírnál főtisztelendő püspök urunk adta rá az utolsó 
áldást és hallgatóink nevében Schmidt János IV. évf. hallgató, a theol. önképző
kör titkára búcsúzott el tőle. A theol. önképzőkör Emléklapok cimén kiadott 
kis füzetben örökítette meg emlékezetét, melynek árából és külön adományok-
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ból a megboldogult nevét viselő ösztöndíjalapítványt gyűjtött, melynek összege 
ekkoráig 467 korona.

Legyen áldott közöttünk emlékezete !
A haláleset folytán üresen maradt tanszék betöltéséről tanári karunk a 

temetés után püspök úr elnöklete alatt tartott értekezleten úgy gondoskodott, 
hogy az ószöv. irásmagyarázatot heti 3 órában Pröhle Károly kartársunk 
vette át, az itt szabadon maradt heti 1 órát Bancsó Antal a kér. erkölcstan 
előadására használta fel, a héber nyelvtan és az ószöv. bevezetés előadására 
pedig december 1-től kezdődőleg kisegítő tanárként Kiss Jenő szombathelyi 
segédlelkészt hivta meg, aki a négy évfolyamot akadémiánkon végezte 1912-ben 
s azután az 5. évet a lipcsei egyetemen töltötte.

Erről az intézkedésünkről, mivel t. i. akadémiánkon az ószöv. tanszék 
betöltése az egyetemes egyház jogkörébe tartozik, azonnal értesítettük Egye
temes Felügyelő urat, aki azt tudomásul vette. Azóta tudomásul vette azt 
f. évi junius 4-én tartott ülésén az egyetemes theol. akad. bizottság is, amely 
egyúttal a jövő iskolai évre vonatkozólag is intézkedett a tanszék ügyében, 
úgy, hogy Kiss Jenő megbízatását a jövő iskolai évre is kiterjesztette, 2400 K 
fizetés és 400 kor. lakbér díjazással.

Az iskolai év vége felé még egy gyászeset érte akadémiánkat. Május
29-ikén meghalt I. évfolyamunknak egyik szép reményekre jogosító, tehet
séges hallgatója Schlögl Ferenc, Locsmándon, a szülői házban, ahol már 
karácsony óta tartózkodott. Temetésén Payr Sándor és Stráner Vilmos veze
tése alatt pályatársai közül tizen jelentek meg s a simái Schmidt János IV. 
évf. hallgató, a theol. önképzőkör titkára búcsúzott el tőle. Nyugodjék békével !

H allgató ink  szám a az év elején 40, az év végen 39 és pedig az
I. évfolyamban 11, a Il.-ban 11, a III.-ban 11, a IV.-ben 6. Külföldi egye
temen ezeken kívül 3 hallgatónk folytatja tanulmányait.

A kollokvium okat mindakét félévben, úgyszinte a vizsgákat is a ren
des időben megtartottuk.

Hallgatóink egészség i á llapo ta , két súlyosabb betegségi esetet kivéve, 
az egész év folyamán kielégítő.

A v a llá serk ö lcs i élet ápolása érdekében hallgatóink rendesen részt 
vettek a gyülekezeti istentiszteleteken a templomban, reggelenként pedig, az 
előadásokat megelőzőleg a magok körében mindennap könyörgést tartottak. 
A vallásos élet építését s egyúttal az élethivatásra való előkészítést célozták 
és szolgálták a közös bibliaolvasásra fordított s hetenként tartott órák, vala
mint a tanítóképző-intézet növendékeivel együtt tartott bibliamagyarázatok, 
úgyszinte a tevékeny részvétel a helybeli gyülekezeti ifjúsági és olvasó egye
sület vallásos felolvasó estélyein. Hallgatóink belmissziói egyesülete a Theol. 
Önképzőkörrel egyesítve működik s junius 2-án belmissziói ünnepélyt tartott.

Hallgatóink anyag i segélyezésére  vonatkozólag megemlítem, hogy 
az e. e. e. Qyámintézet ez évben is 200 koronát adott akadémiánknak Otthon
segély címén, amely összeget két egyenlő részletben két hallgatónknak jut-
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tattuk lakásbéreik fedezésére. Az egyetemes közgyűlésnek ugyancsak Otthon
segély címén kiutalt 400 kor. segélyét a jövő iskolai évben fogjuk kiosztani. 
Gyurátz Ferenc püspök úr 50, dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő űr 20 kor.-t 
adott a Theol. Önképzőkörnek pályadíjakra, Poszvék Sándor ny. akad. igaz
gató úr pedig 40 koronát szabad rendelkezésre. A Haubner Máté szuper
intendens alapítványból 3080 K, ösztöndíjakban 2090 K, tápintézeti kedvez
ményben 2100 K s így összesen 7470 Kor. segélyben részesültek hallgatóink.

Főtiszt, és méltóságos Gyurátz Ferenc püspök dr. Ajkay Béla egyházker. 
főjegyző és dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő urak kíséretében január 26—28. 
napjain látogatta meg intézetünket s több kollokviumot meghallgatott. Ezen
kívül részt vett az iskolai év végén tartott alap- és szakvizsgákon.

Főtiszt, és mélt. püspök úr felhívására tanári karunk külön behatóan 
foglalkozott a sokat emlegetett gyakorlati képzés kérdésével s abban álla
podott meg, hogy ebben a tekintetben akadémiánkon semmi külön intéz
kedésre nincsen szükség, mert egyrészt az összes tudományok előadásában 
folytonos figyelemmel vagyunk arra, hogy akadémiánk nemcsak a tudomá
nyokat mivelő, hanem egyúttal lelkészeket is képző intézet; másrészt külö
nösen a gyakorlati theol. tudományokkal és az erkölcstannal kapcsolatos 
szemináriumokban megadjuk hallgatóinknak mindazokat az útmutatásokat, 
melyekre nekik a lelkészi hivatalban szükségük leend s amelyeket általában 
az iskolától várni lehet. Azt azonban elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, 
hogy a segédlelkészkedés legalább egy évig kötelezővé tétessék s ez idő 
alatt a principálisok atyai szeretettel és figyelemmel vezessék a mellettük 
működő segédlelkészeket.

Végül hivatkozással az 1910. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 95. 
pontjára, tisztelettel kérem, hogy Payr Sándor akad^ tanár úr lakbérét 
1600 kor. összegben méltóztassék megállapítani és aug. 1-től utalványozni.

Kiváló tisztelettel
Sopron, 1914 junius 18-án Bancsó Antal

akad. igazgató.

Bancsó Antal theol. akad. igazgató jelentése az 1914—15. tanévről a 
következő :

Tisztelt Főiskolai Nagybizottság !

Rendkívüli körülmények között kezdettük, nehéz körülmények között 
folytattuk, de a jó Isten segítségével mégis szerencsésen fejeztük be az is
kolai évet. Szivünk hálával telik meg az Isten atyai jóságának tapasztalásán 
s ez a tapasztalás újra megszilárdítja bizalmunkat, hogy aki eddig meg
segített bennünket, velünk lesz a jövendőben is és megoltalmaz minden 
veszedelmektől és megszabadít minden gonosztól !

Azt mondanunk sem kell, hogy azok a rendkívüli és nehéz körülmények,
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amelyekre céloztunk, a — sajnos — még most is dúló világháborúval állnak 
összeköttetésben.

Főiskolánk épületét mindjárt a mozgósítás megindulásakor lefoglalták 
katonai célokra. Emiatt az iskolai évet a rendes időben nem nyithattuk meg. 
Szeptember hó folyamán azonban éppen akadémiánk helyiségeit, melyekben 
csak irodák voltak és vannak berendezve, a tartalékkórkázak parancsnoksá
gának ajánlatára a katonai térparancsnokság, Írásban benyújtott kérvényünkre 
rendelkezésünkre bocsátotta. Ezzel az egyik akadály, ami az iskolai év meg- 
megnyitását megakasztotta, el volt hárítva.

A másik nehézséget az okozta, hogy hallgatóink nagy többsége, mind
azok t. i., akik a múlt iskolai év folyamán rendezett tanfolyamon a betegek 
ápolására háború idején kiképzést nyertek, számszerint 29-en, a katonai 
hatóság által már augusztus 23-án behíva, a helybeli kórházakban voltak 
ápolókként beosztva s így idejükkel nem rendelkeztek. .Hálás elismeréssel 
emlékezünk meg ebben a tekintetben dr. Fogarassy Viktor cs. és kir. fő
törzsorvos úrról, aki szives előzékenységével oly módon jött segítségünkre, 
hogy ezeket a hallgatóinkat délután 3—5 óráig minden napra szabadságolta 
s így lehetővé tette nekik ebben az időben az előadások látogatását.

Az előadásokat ehhez mérve úgy osztottuk be, hogy először is az I. 
éves hallgatókkal, akik t. i. ápolókként nem voltak elfoglalva, mindazokat az 
előadásokat, melyeket ők maguk külön hallgatnak, u. m. a bölcsészettörténet, 
neveléstörténet, neveléstan, theol. encyclopaedia, héber nyelvtan és újszöv. 
görög nyelv előadását teljes óraszámban megtartottuk naponta 8—10, illetőleg 
egy napon 8—11 óráig délelőtt. A többi évfolyamok előadásait az említett 
oknál fogva a délután 3—5 óráig terjedő időre kellett szorítanunk, ami le
hetetlenné tette az összes tárgyak előadását. Előadtuk azonban az összes fő-, 
vagy vizsgái tárgyakat. Elmaradt Jézus élete, symbolika, gazdaságtan, ének- . 
és zene előadása és az összes szemináriumok. a

Ilyen előkészületek után nyitottuk meg iskolai évünket a templomban 
tartott istentisztelettel október 1-én s ilyen berendezéssel folytattuk azt za
vartalanul junius 12-ig.

A kollokviumok és vizsgák ügyében, ugyancsak a rendkivüli körülmé
nyekre tekintettel, főtiszt, püspök úr hozzájárulásával úgy intézkedtünk, hogy 
az ápolással elfoglalt hallgatóknak a kollokválási határidőt kinyújtottuk egészen 
a jövő iskolai év elejéig. Ugyszinte erre az időre halasztottuk az alap- és 
szakvizsgát is. Az iskolai év végén csupán négy IV. évfolyamú hallgatóval 
tartottunk szakvizsgát, akik kórházi szolgálattal nem voltak elfoglalva.

Itt említjük meg, hogy akadémiánk 3 tantermét mindennap egész dél
előttre s a 4-ik tantermet is a 10 óra utáni időre rendelkezésére bocsátottuk 
a velünk egy épületben levő testvérintézetnek, a főgimnáziumnak, melynek 
tantermei kórházi célokra vannak lefoglalva s amelynek így tetemesen meg
könnyítettük osztályai elhelyezésének gondját.

Nagy gondot okozott még a tápintézet kérdése, melynek a konyhával
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együtt szinte összes helyiségei kórházi célokra szolgálnak. Ezt a kérdést a 
másik két testvérintézettel, a főgimnáziummal és tanítóképző-intezettel együt
tesen csak úgy tudtuk megoldani, hogy felkérésünkre a Pannonia vendéglő 
bérlői : Grossner Pál és Társa vállalkoztak szives előzékenységgel arra, hogy 
a tápintézetbe járó ifjúságunknak havi 25, majd a tavasz óta, az élelmiszerek 
tetemes megdrágulása következtében 27 s az utolsó hónapokban 30 K-ért 
ebédet és vacsorát adtak. Ismerve az élelmiszek drágaságát és a beszerzé
sükkel is járó nehézségeket, Grossner Pál és Társa uraknak e vállalkozását 
teljes mértékben tudjuk méltányolni' s azért úgy az intézet, mint az ifjúság 
nevében e helyütt is köszönetünket nyilvánítjuk.

A háború oly módon is éreztette akadémiánk hallgatóira gyakorolt ha
tását, hogy két hallgatónk, intézetünket elhagyva, szülői beleegyezésével ön
ként katonává lett és pedig Balog Mátyás II. éves október hó elején, 
Kobelrausch Ernő I. éves a II. félév kezdetén.

Azt hisszük egyébként, hogy hallgatóink igen szépen, úgy mostani, mint 
jövendő hivatásuknak is megfelelő módon teljesítették a háborúval össze
köttetésben édes hazánk iránt tartozó kötelességüket abban a munkában, 
melyet sebesült és beteg katonáink ápolásában végeztek, amely munkakörben 
a test ápolásával együtt szép alkalom nyílt nekik a lélek erősítésére és vi
gasztalására is. A szokatlan és nem könnyű munka eleinte nehezen ment, 
később azonban a kórházak vezető orvosai elismeréssel nyilatkoztak hallga
tóink munkájáról.

Ugyancsak a háborúval állott összeköttetésben az az út, melyet egyház
egyetemünk elnökségének megbízására Pröhle Károly, akadémiánk tanára 
március elejétől egy hónapon át az ausztriai kórházakban elhelyezett magyar 
evang. sebesült katonák látogatásában végzett. Távollétében a bölcsészettör- 
ténet előadásában az igazgató helyettesítette őt.

Hallgatóink száma : I. évfolyamban 6, II. évfolyamban 10, III. évfolyam
ban 11, IV. évfolyamban 14, összesen 41, az iskolai év végén 37 volt. Az 
egészségi állapot általában kielégítő. Fegyelmi tekintetben külön eljárásra nem 
volt okunk. A vasárnapi- és ünnepi istentiszteleteket hallgatóink rendesen lá
togatták. Az úrvacsorával az egész főiskolai tanári karral és ifjúsággal együt
tesen két Ízben éltünk. Ugyancsak közös ünnepélyen, melyet a templomban 
tartottunk, ültük meg október 31 és március 15 emlékét. A hallgatók által 
élvezett különféle jótétemények összege 6322 K. A kórházi szolgálatban el
foglalt hallgatók ott teljes ellátást és 1 K napidíjat kaptak.

Főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök úr, dr. Ajkay Béla egyházker. főjegyző 
úr kíséretében január 27-én látogatta meg akadémiánkat.

Tisztelettel jelentem ezek után, hogy Stráner V[hnos_ akad. tanár úr 
részére az 5-ik 400 koronás korpótlék folyó~évTszeptember hó 1-én esedékes /) ’ ' 
lesz. Kérem 'ennek kiutalványozását.

Tisztelettel jelentem végül, hogy Kiss Jenő kisegítő tanár úr megbíza
tása, melyet neki az egyetemes theol. akad. bizottság 1914 junius 4-én tartott
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ülésén adott, a folyó iskolai év végével lejár. Erre nézve kérem ilyen értelmű 
határozat hozatalát: Tekintettel arra, hogy Kiss Jenő kisegítő tanár úr a reá 
bízott állást eddig minden tekintetben hűségesen betöltötte és hivatásához 
való komoly ragaszkodását azzal is tanúsította, hogy a theol. tanári vizsgára 
jelentkezett és már az Írásbeli munkák themáit is megkapta: a főisk. nagy
bizottság őt állásában megtartani óhajtja és egyházegyetemünk elnökségét 
kéri, hogy megbízatását az egyetemes theol. akad. bizottság jóváhagyásának 
reményében a jövő iskolai évre is kiterjessze.

Kiváló tisztelettel
Sopron, 1915 junius 26-án Bancsó Antal

~  , „ . . . .  akad. igazgató.Tudomásul szolgai.
Ü T .  A főiskolai nagybizottság az 1913—14-iki theol. akad. igazgatói 

jelentéssel kapcsolatban az 1914. évi junius hó 19-iki ülése jegyzőkönyvének
20. pontja szerint a következő határozatot hozta: „A főiskolai nagybizottság 
tekintettel arra, hogy theol. akadémiánk tanárai az összes tudományok elő
adásában figyelemmel vannak arra, hogy akadémiánk nemcsak a tudományo
kat művelő, hanem egyúttal lelkészeket is képző intézet s az egyes szemináriumi 
órákban megadják hallgatóiknak azokat az útmutatásokat, melyekre nekik a 
lelkészi hivatalban szükségük lesz, s amit egyáltalán az iskolától várni lehet, 
a gyakorlati képzés érdekében a theol. akadémián kivül új intézkedések meg
tételét szükségesnek nem tartja, azt azonban elengedhetlen követelménynek 
tekinti, hogy a segédlelkészkedés egyetemes egyházunkban legalább egy évig 
kötelezővé tétessék s ezt a kívánalmat az egyházkerületi közgyűlés utján az 
egyetemes közgyűléshez óhajtja fölterjeszteni.“

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság javas
latát elfogadja és elhatározza, hogy- a legalább egy évi segéd- 
lelkészkedésnek az összes egyházkerületekben való kötelezővé tétele 
tárgyában az egyetemes közgyűléshez fölterjesztést intéz.

S 8 .  A főiskolai nagybizottság az 1914. évi junius hó 19-iki ülése 
jegyzőkönyvének 52. pontja szerint az új pozsonyi egyetemen ág. hitv. ev. 
theol. fakultás felállítása és állami költségen való szervezése kérdésében saj
nálattal vette tudomásul a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
azon válaszát, hogy tekintettel az állam pénzügyi helyzetére, továbbá arra, 
hogy az 1912. évi XXXVI. t.-c. életbelépésétől számítandó 10 esztendőben 
a rendelkezésre álló összegek első sorban a legsürgősebb és legfontosabb 
egyetemi építkezésekre fordítandók, nincsen abban a helyzetben, hogy egye
temes egyházunk erre vonatkozó kérésének teljesítését ez idő szerint kilátásba 
helyezhesse.

A főiskolai nagybizottság erre vonatkozólag szükségesnek tartja, hogy 
egyetemes egyházunk ebben a kérdésben egyöntetűen és szilárdan állást 
foglaljon s ne várja be a miniszteri válaszban említett 10 esztendőt, hanem 
a vallási egyenjogúságról és viszonosságról szóló 1848: XX. t.-c. alapján a
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pozsonyi egyetemen egy ág. hitv. ev. theol. fakultásnak minél előbb való 
felállítását határozottan követelje és az esetleges egyházi hozzájárulás meg
állapításával a kérést a minisztériumnál megismételje.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság javas
latát magáévá teszi oly módosítással, hogy a theol. fakultás 
szervezésének helyét illetőleg nem ragaszkodik Pozsonyhoz, hanem 
amennyiben a magas kormány bárhol az ország területén szándé
koznék a theol. fakultást felállítani, kész vele ez ügyben tárgyalá
sokba bocsátkozni.

A közgyűlés elhatározza, hogy ily értelemben fölterjesztést intéz 
az egyetemes közgyűléshez.

£ 29 . Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontjával kapcsolatban az egyház
kerületi közgyűlés a theol. akadémiák egyesítésének kérdésében a következő 
határozatot hozza:

Tekintettel arra, hogy az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 161. pontjában kimondotta ugyan, hogy mivel 
közegyházi szempontból túlnyomó okok szólnak a theol. akadémiák 
egyesítése mellett, a maga részéről hajlandó az egyesítés kérdésé
nek tárgyalásába belebocsátkozni, de egyúttal kijelentette azt is, 

' hogy a tárgyalás során felmerülő konkrét javaslatokkal szemben 
a végleges döntés jogát fenntartja magának ; tekintettel továbbá 
arra, hogy egyházkerületünk fájó érzéssel mondana le soproni ev. 
theol. akadémiájáról akkor is, ha a három theol. akadémiának 
egyesítését kényszerítő okok és egyetemes egyházi érdekek feltét
lenül szükségessé tennék, jelenleg pedig, mivel a tiszai egyház- 
kerület az 1912. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 43. 
pontja szerint nem járult hozzá a theol. akadémiák egyesítéséhez, 
hanem ragaszkodik az eperjesi theol. akadémiának külön fenntartá
sához, csak a pozsonyi és soproni theol. akadémiák egyesítéséről 
lehetne szó és tekintettel végül arra, hogy a pozsonyi egyetemen 
egyelőre bölcsészeti fakultás nem lesz s ott a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter úr fenthivatkozott leirata szerint ev. theol. 
fakultás felállítása a közel jövőben nem várható, az egyházkerületi 
közgyűlés elérkezettnek látja az időt arra, hogy a theol. akadémiák 
egyesítésének kérdésében a döntő szót kimondja és a fentebbi 
indokok alapján

határozatilag kimondja, hogy a soproni egyet, theológiai 
akadémiáját eddigi jellegében továbbra is fenntartja.

Kijelenti egyúttal az egyházkerületi közgyűlés, hogy ezen 
határozata nem szolgálhat akadályául annak, hogy egyházkerüle
tünk a soproni theol. akadémia mellett a lelkészképző szemináriu
mot felállítsa, ha arra az időt és viszonyokat alkalmasaknak Ítéli.
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3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontja és az 1915. évi junius hó
30-iki ülés jegyzőkönyvének 10. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 
tárgyalta Hollós János Iyceumi igazgató jelentését a soproni ev. főgimnázium 
1913—14-iki, illetve 1914—15-iki állapotáról, ezeket egész terjedelmükben 
tudomásul vette s ezzel kapcsolatban megtette a saját hatáskörébe tartozó s 
az egyházkerületi közgyűlés által már tudomásul vett megfelelő intézkedéseket.

Hollós János Iyceumi igazgató jelentése az 1913—14-iki tanévről a 
következő :

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség!
Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság !
A soproni ág. hitv. ev. lyceumnak 1913 — 14. iskolaévi állapotáról szóló 

jelentésemet a következőkben van szerencsém előterjeszteni :
1. Az isko la i év m egnyitása. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása a 

szokásos módon istentisztelettel s utána a törvények felolvasásával szeptember 
hó 4-én történt. A rendes tanítás 5-én kezdődött meg és zavartalanul folyt 
az év végéig.

2. A tanári testü le t. A tanári testület kebelében ez évben jelentős vál
tozások történtek. Gecsányi Gusztáv, a lyceum 29 éven át volt tanára és 9 
éven át volt igazgatója és Stromp Gyula tanár nyugalomba vonult. Az így 
megüresedett két rendes tanszék egyikére az Egyházker. Főiskolai Nagybizottság 
1913 augusztus hó 26-án Kőszegen tartott ülésében Krémusz Róbert kisvárdai 
áll. főgimn. h. tanárt választotta meg, a másikra pedig a nagymélt. m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter u ra  fennálló szerződés értelmében Kerber 
János soproni evang. tanítóképző-intézeti segédtanárt nevezte ki. Krémusz 
Róbert szeptember 1-én, Kerber János pedig október 1-én foglalta el inté
zetünkben rendes tanári állását s úgy szakképzettségével, oktató s nevelő 
működésével, mint buzgó kötelességteljesítésével mindakettő igazolta a hozzá
fűzött várakozást. Gecsányi Gusztáv helyébe az intézet igazgatójává az 1913 
junius hó 20-án tartott ülüsében a főiskolai nagybizottság Hollós Jánost 
választotta meg 6 évre, Revuczky Vilmost és Téby Mihályt pedig rendes 
tanárrá léptette elő... ~

3. A tanuló- i f juságról .  A tanév folyamán felvétetett összesen 324 nyil
vános és 6 magántanuló, összesen 330. Osztályok szerinti megoszlásukra s 
egyéb viszonyaikra vonatkozó adatokat illetőleg legyen szabad az iskolai 
Értesítőben közölt statisztikai kimutatásokra utalnom. — Általánosságban 
úgy tanulmányi előmenetelük, mint magaviseletük kielégítőnek mondható. 
Egészségi állapotuk, — bár egynéhány súlyosabb betegségi eset is fordult 
elő — szintén kedvező volt; járványos betegség nem zavarta az iskola 
működését. A magánbetegápolásban a lefolyt iskolai évben az ott kezelt 
alapítvány terhére 2 tanuló 15 napon át részesült ingyen gyógykezelésben 
és ellátásban 45 K értékben. A saját lakásukon gyógykezelt szegény tanulók 
gyógyszereit az intézeti pénztár fizette, összesen 101 K 98 fillért.
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4. A nem zeti szellem  ápolása, va lláserkö lcsi nevetés, ti nnepé- 
lyek. Az ifjúság hazafias és vallásos érzelmeinek ébrentartása, fejlesztése, erkölcsi 
életének ápolása végett a tanári testület megragadott és felhasznált minden 
rendelkezésére álló eszközt az óhajtott cél elérésére. Így az osztályfők és a 
vallástanár, mint az intézet lelkipásztora a tanulókat, különösen a vidékieket 
többször felkeresték lakásukon, hogy lakásviszonyaikról, magánfoglalkozásaikról 
tudomást szerezzenek, őket ellenőrizzék, tanácsaikkal az iskolán kívül is 
támogassák. A tanítást naponként imádsággal kezdtük és végeztük; a vasár
napi s ünnepi istentiszteleteken testületileg vettünk részt s az alsó négy 
osztály számára Hetvényi Lajos vallástanár havonként egyszer külön gyermek
istentiszteletet is tartott a tornacsarnokban. Az úrvacsorához a tanév folya
mán kétszer járult tanáraival együtt az ifjúság ; a megelőző napok a „depre- 
káció“-nak voltak szentelve. — A valláserkölcsi érzés fejlesztésében különö- 
nösen az ifjúsági belmissziói egyesület támogatta hathatósan a tanártestületet. 
Ez az egyesület a deáksegélyezés céljaira 714 K 40 fillért, gyámintézeti célokra 
pedig 200 kor.-t fordított, mely összegek jelentékeny része az ifjúság ado
mányaiból került ki. Ép ily áldozatkészséggel adakozott az ifjúság több 
emberbaráti és hazafias célra is, így nevezetesen az Őfensége Hohenberg 
Zsófia hercegnő védnöksége alatt álló gyermekszanatórium-egyesület javára 
összesen 195 K 03 fillért, a Fiumei Diákasztal-Egyesület javára a Fiúméban 
építendő „Diákotthon“ céljaira pedig 21 K 50 fillért juttatott.

A valláserkölcsi és hazafias nevelés szolgálatában állottak az évközben 
rendezett ünnepélyek s vallásos esték is.

5. O ktatás, rendkívüli tan tárgyak . A tanítás intézetünkben az úgy
nevezett meg-nem-osztott eljárás szerint folyik. Eredményét illetőleg legyen szabad 
tisztelettel az iskolai Értesítőben közölt adatokra utalnom, melyek azt teljesen 
megnyugtatónak mutatják. A görögpótló tanfolyamot összesen 36 tanuló 
látogatta; francia nyelvet Cuany Henrik francia nyelvmestertől 15 tanuló, 
angol nyelvet Spanner Géza lyceumi tanártól 6 tanuló tanult. A hegedüjáték- 
ban Téby Mihály lyceumi tornatanár adott oktatást ; a tanfolyamban 23 
tanuló vett részt. Szabadkézi rajzot Králik Gusztáv rajztanártól 68-an, mü- 
éneket ugyanattól 69-en tanultak. Igen szép sikerrel működött a gyorsírás 
tanításában az immár fennállásának 50-ik évébe lépő gyorsirókör is.

6. Látogatások. Intézetünket az egyházkerület képviseletében püspök úr 
Öméltósága október 6-án, továbbá a főiskolai felügyelő úrral együtt november
17-én és január 26., 27., 28-án, dr. Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelő úr 
pedig március hó 10-én látogatta meg. Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úr 
ezenkívül november 24-én külön is megjelent az előadásokon.

A tanügyi kormány megbízottja, Városy Tivadar győrtankerületi kir. 
főigazgató március hó 16 és 17-én tartotta hivatalos látogatását intézetünk
ben. Tapasztalatait a március 17-én tartott értekezleten közölte a tanári 
testülettel. Az erről szóló jegyzőkönyv egy példányát március 30-án terjesz
tettem fel az egyházi főhatósághoz. A jegyzőkönyv szerint a főigazgató az



intézet tanulmányi eredményét „megfelelőnek“, a fegyelmi állapotot is „meg
felelőnek“ találta. — Ismét kiemelte azonban azt is, hogy az intézet számára 
új épület volna szükséges.

7. Segélyügy, a d o m án y o k .— Öszöndíjban részesült 80 lyceumi tanuló 
(4279 K 50 f), tápintézeti kedvezményt kapott 52 tanuló (3126 K) ; egészen 
tandíjmentes volt 27, féltandíjmentes 25 tanuló (2370 K). — Az ifjúsági 
belmissziói egyesülettől tandíjsegélyt kapott 4 tanuló (120 K), alumneumi 
segélyt 10 tanuló (320 K), lakáspénzsegélyt 2 tanuló (60 K), ruhára segélyt 
2 tanuló (60 K), tankönyvsegélyt 80 tanuló (800 K).

Örömmel és egyúttal hálás köszönettel számolok be azokról a nagy
lelkű adományokról, melyeket az ifjúságnak nemesszivü pártfogói ez évben 
is intézetünknek juttattak. Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úr a Rátz Gyula 
ösztöndíj-alapítvány javára 70 koronát, Schrödl József pozsonyi ev. lyceumi 
tanár úr volt tanulótársai nevében az 1883. évi maturánsok alapítványa 
javára 115 koronát, Poszvék Sándor nyug. theol. akad. igazgató úr két tanuló 
tandíjának fedezésére 120 koronát, Kund Sámuel esperes úr a lyceumi orvosi 
és ápoldai alap javára 5 koronát adományozott. A soproni korcsolyázó egye
sület ez évben is 5 tanuló számára ingyen jegyet bocsátott rendelkezésünkre, 
a Győr-Sopron-Ebenfurthi, valamint a cs. és kir. szab. Déli vaspályatársaság 
pedig szegény tanulóinknak utazásaikra féláru menetjegy kedvezményt adott.

8. Ifjúsági k irándu lások . Szeptember 13-án a IV. osztály Szabó 
József és Hollósy Kálmán tanárok vezetésével egy napos kirándulást tett 
Fraknóra; október 26-án 15 tanulónk Téby Mihály tornatanár vezetésével 
részt vett a Pozsonyban rendezett ifjúsági tornaversenyen ; május 21-én az
V. és VI. osztály a bécsi természetrajzi múzeumot és a schönbrunni állat
kertet nézte meg. A soproni vízvezeték müveinek megtekintésénél a VII. osz
tályt dr. Szilvási Gyula intézeti orvos, a gázgyár meglátogatásánál a VI. osz
tályt Szabó József tanár s a rákosi kőfejtőnél a IV. osztályt ugyancsak ő 
kalauzolta. Az alsóbb osztályoknak botanizáló kirándulásain kivül a pünkösdi 
szünidőben 22 tanuló 2 tanár vezetésével egy igen jól sikerült nagyobb 
tanulmányi kirándulást is tett Fiúméba s Velencébe.

9. Szem élyi és e lin tézést igénylő  ügyek.
a) Hetvényi Lajos tanárnak személyi pótlékát a nagymélt. vallás- és 

közokt. miniszter úr 1914. évi január 1-től a VII. fizetési osztálynak meg- 
felelőleg állapította meg. Kérem ennélfogva az 1911. évi egyházker. közgyűlés 
jegyzőkönyvének 101. pontja értelmében számára ugyanazon időtől fogva a 
VII. fizetési osztálynak megfelelő (1280 K) lakáspénz kiutalványozását.

b) Dr. Ruhmann Jenő részére 1914 szeptember 1-től kezdve az első , 
ötödéves korpótlék esedékes.

c) Kerber János tanárt a nagymélt. vallás- és közokt. m. kir. miniszter 
úr 68.537—914. számú rendeletével a július hó első felében tartandó kísérleti 
fizikai szünidei tanfolyamra felvette. A tanártestületnek ide vonatkozó hatá
rozata értelmében tisztelettel kérem a főiskolai nagybizottságot, hogy Kerber
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János költségeinek fedezésére a lyceumi pénztár terhére 100 (egyszáz) kor. 
segélyt megszavazni kegyeskedjék.

d) Kivánatos volna,_Jiog.y—a—jövő—tanévtől fogva a mi intézetünk is 
alkalmat adjon a két felső osztály tanulóinak fizikai gyakorlatok végzésére. 
Mivel e gyakorlatok bevezetése személyi kiadással nem terhelné az intézet 
pénztárát, pusztán csak csekély dologi kiadással járna, tisztelettel kérem a 
felhatalmazást e gyakorlatoknak intézetünkben való meghonosíthatására.

e) Végül jelentem, hogy Városy Tivadar győrtankerületi kir. főigazgató, 
mint miniszteri megbízott ez évi hivatalos látogatása alkalmával megállapította, 
hogy a tanári testületet illetőleg „az állapot annyiban nem felel meg a szer
ződés követelményeinek, hogy az egyik óklasszikai tanszéket a fenntartó tes
tület töltötte be, holott mindakettőnek betöltése — tehát Revuczky Vilmos 
tanáré is — a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe tar
toznék. A miniszteri megbízott főigazgató úr ajánlja, hogy a már meg
választott tanárt terjesszük fel utólag kinevezés végett a vallás- és közok
tatásügyi minisztériumhoz. Kérem ez ügyben is a mélyen tisztelt főiskolai 
nagybizottság határozatát.

Kiváló tisztelettel
a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottságnak

Sopron, 1914 junius 18-án alázatos szolgája
Hollós János, 
lyc. igazgató.

Hollós János lyc. igazgató jelentése az 1914—15. tanévről a következő :

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség !
Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság !
Mélységes hálával eltelve a jóságos Istennek gondviselő kegyelme iránt, 

mely intézetünket annyi nehézségen át is az 1914—15. örökre emlékezetes 
iskolai év bezárásáig segítette, következőkben van szerencsém a soproni ág. 
hitv. ev. lyceum e tanévi működéséről szokásos igazgatói jelentésemet elő
terjeszteni :

1. Az isko lai év m egnyitása . Mivel intézetünk és tápintézetünk 
helyiségeit a nyár folyamán 1914 augusztus 1-től fogva a katonai hatóság 
részben népfelkelők elszállásolására, irodák, raktárak stb. céljaira, részben 
pedig augusztus 20-tól tartalékkórháznak lefoglalta, a tanévet a beiratások, 
javító és felvételi vizsgálatok előzetes megtörténte után a templomban ünne
pélyes istentisztelettel s az igazgatónak a tanulókhoz intézet néhány buzdító 
szava után az intézet törvényeinek felolvasásával csak 1914 október 1-én 
nyithattuk meg, miután a helyiségek, kellő számú tanerők s a tápintézet 
hiánya okozta nagyobb s még számos más kisebb nehézséget sikerült az 
útból elhárítani. A helyiség kérdése azáltal nyert megoldást, hogy a testvér 
theol. akadémia az épület második emeleti udvari szárnyában levő négy
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helyiséget a délelőtti órákra, a soproni evang. egyházközség pedig elemi is
kola épületének földszinti helyiségeit — ötöt — a délelőtti s délutáni órákra 
is nagy hálára kötelező szívességgel átengedte. A tanárhiányon segített dr. 
Visnya Aladár m. kir. áll. felsőbb leányisk. igazgató űr és Faragó József 
m. kir. áll. főreáliskolai tanár úr szives készsége. Az előbbi a VII. és VIII. 
osztályban a fizikának heti három-három órában, az utóbbi az V.—VIII. osz
tályban a mennyiségtannak osztályonként heti két-két órában való tanítására 
vállalkozott; illetve végezte azt teljes elismerést érdemlő buzgósággal és 
eredménnyel. A tápintézet kérdésének megoldásánál Grossner Pál úr és Társa 
a Pannonia-szálló bérlői jöttek segítségünkre, akik „hazafias áldozatkészség
ből“ készeknek nyilatkoztak tanulóink élelmezésére saját helyiségeikben havi 
25, később 27-50, majd 30 koronáért, oly áron, amely mellett, mint mondották 
— a saját hasznukról lemondanak az intézet és ifjúsága érdekében s még 
sok — mint már utólag megállapíthatjuk — nagyon sok fáradságukat se 
akarják az ifjúsággal megfizettetni. Mindezért méltán rászolgáltak hálás köszö- 
netünkre.

A rendes tanítás október 2-án kezdődött s ez időtől fogva nagyobb 
fennakadás nélkül folyt, bár nem egyszer fenyegetett az a veszedelem, hogy 
még meglevő helyiségeinket is elveszítjük.

2. A tan ári te s tü le trő l. A tanári testület kebelében ez évben semmi
féle változás nem történt azon kivül, amit a háború okozott. Öt kartársunk: 
Kerber János, Revuczky Vilmos, dr. Ruhmann Jenő, Spanner Géza és Szabó 
Kálmán követve a haza hivó szavát, mindjárt a háború kitörésekor bevonult. 
Közülük Spanner Géza 18. ezredbeli tartalékos honvéd hadnagy 1914 aug. 
31-én Lublinnál kapott súlyos sebe következtében orosz hadifogságba jutott 
s a messze keleten, a Sárga-tenger közelében Krasznaja Rjecskában várja a 
szabadulást. Kerber János 19. ezredbeli tartalékos honvéd hadnagy, miután 
a déli harctéren kapott sebéből felgyógyult, a télen a Kárpátokban védte a 
haza szent földjét, ahol ismét súlyosan megsebesült. Revuczky Vilmos egy 
ideig szintén a Kárpátokban harcolt s betegen tért vissza Budapestre. Dr. 
Ruhmann Jenő, mint tartalékos vártüzér hadnagy csak a tavasszal került a 
galíciai harctérre, Szabó Kálmán pedig Pozsonyban teljesít szolgálatot. Mind
nyájuk életét mindez ideig megóvta az isteni gondviselés.

3. A tanuló  ifjú ság ró l. A tanév folyamán felvétetett 321 nyilvános 
és 9 magántanuló, összesen 330, tehát éppen annyi, mint a megelőző évben. 
A tanulóknak osztályok szerinti megoszlására és egyéb viszonyaira vonat
kozó adatok tekintetében legyen szabad az iskolai Értesítő idevágó adataira 
utalnom. A világháború hatása kétségtelenül meglátszott az osztály számának 
megfogyatkozásán s bizonyára még jobban meg fog látszani a következő 
esztendőben.

Az ifjúságnak tanulmányi előmenetele és magaviseleté általában ki
elégítő volt. Azoknak a száma, kik nem mindenben feleltek meg a követel
ményeknek, az iskolai év végén csak 9'6%-ra rúgott.
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Az egészségi állapot — leszámítva egynéhány súlyosabb betegségi 
esetet — szintén kedvező volt. A magánbetegápoldában az 1914. polgári 
évben csak egy tanulónkat kellett elhelyeznünk mindössze négy napon át. 
A saját lakásukon gyógykezelt szegény tanulók gyógyszertári költségeit az 
intézet pénztára viselte 68 korona 21 fillér összegben. Folyó évi január hó 
25-én az iskolaorvos a neki egészségügyi szemléltető eszközök beszerzésére 
engedélyezett (33 K) átalányösszeg terhére intézetünk összes tanulóit himlő 
ellen beoltotta.

4. V alláserkö lcsi nevelés, ünnepélyek. Az ifjúság hazafias és vallá
sos érzelmeinek ébrentartására, fejlesztésére ebben az esztendőben az eddi
gieknél is sokkal több alkalom kínálkozott az északon és délen, keleten és 
nyugaton egyaránt tomboló szörnyű világháború egyes mozzanataira való 
utalásokban, azok tanulságainak feltüntetésében. A tanári testület meg is 
ragadott és fel is használt minden kínálkozó alkalmat és minden rendel
kezésére álló eszközt, hogy élessze az ifjúságban a hála érzetét dicső hőseink 
iránt, fokozza a lelkesedést, hazaszeretetei, fejlessze a nemes érzelmeket s a 
kívánt helyes irányba terelje ifjúi jellemük fejlődését. E célból az osztályfők 
és a vallástanár, mint az intézet ifjainak lelkipásztora, a tanulókat, különö
sen a vidékieket, felkeresték lakásukon is, hogy lakásviszonyaikról, magán
foglalkozásaikról tudomást szerezzenek s őket magánéletükben is ellenőrizzék, 
tanácsaikkal az iskolán kívül is támogassák. A valláserkölcsi érzés fejlesz
tésében hathatósan támogatta a tanártestületet az intézetünk kebelében áldá
sosán működő ifj. belmissziói egyesület is, mely a deáksegélyzés céljaira 
1453 kor.-t, gyámintézeti célokra pedig 200 K-át fordított. Ugyancsak a 
valláserkölcsi és hazafias érzés fejlesztésének szolgálatában állottak az év
közben tartott iskolai ünnepélyek, nevezetesen október 31-ének, március
15-ének megünneplése s az évzáró hálaünnepély is. A népfelkelőkul besoro
zott 20 tanulónkat is megható ünnepély keretében búcsúztattuk el március
27-én délelőtt az intézettől a templomban, hová az egész ifjúság a régi 
„Deákkuti Vármegye“ díszes zászlója alatt vonult. A bevonulni készülőkhöz 
az igazgató intézett búcsúbeszédet s nevükben Bernáth Dezső Vili. oszt. 
tanuló felelt, kijelentvén, hogy bármily erős szálak fűzik őket intézetünkhöz, 
e második otthonukhoz, „hazaszeretetük megmutatta volna a kötelesség útját 
akkor is, ha erre a törvény nem is kényszerítette volna őket“. Az ünnepéllyel 
kapcsolatban azután saját kívánságukra az Ur szent vacsoráját szolgáltatta 
ki nekik Hetvényi Lajos vallástanár. A besorozott tanulók a 913—915. ein. sz. 
miniszteri rendelet értelmében kaptak osztály- és érettségi bizonyítványt.

5. O ktatás, rendk ívü li tan tárgyak . A tanítás ez évben is az úgy
nevezett meg nem osztott eljárás szerint, vagyis d. e. 8—1-ig történt; csupán 
a fizikai előadások estek délutánra az előadó igazgató úrnak saját intézeté
ben való elfoglaltsága miatt. Az oktatásnál az állami tantervet követtük, csak 
pár tantárgynál voltunk kénytelenek a rendkívüli viszonyok következtében a 
megszabott óraszámtól eltérni. A mennyiségtannál az V. és VII. osztályban
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egy-egy ; a VI. osztályban két óra, a történelemnél a III. és IV. osztályban 
egy-egy óra, a fizikánál a VII. és Vili. osztályban egy-egy-óra redukálás 
történt; továbbá egészen szünetelt a tornatanítás, mert nemcsak tornater
münket, hanem az udvarunkat sem használhattuk s az egész városban nem 
volt szabad tornaterem. Téby Mihály kartársunk torna helyett számtant taní
tott. A tanárok nagy elfoglaltsága miatt az egyházi főhatóság hozzájárulásával 
némileg redukáltuk az Írásbeli dolgozatok számát is. Mindez a redukálás 
azonban minimális volt, holott az itthon maradt tanárok mind heti 5—7 
óra többlettel tanítottak, így róván le hazafias kötelességüket.

Ami az oktatás eredményét illeti, tisztelettel az iskolai Értesítőre utalok.
A rendkívüli tantárgyak közül ez évben csak egészségtant, a hegedű- 

játékot, szabadkézi rajzot és a gyorsírást taníthattuk, ezek közül is az egész
ségtan tanítása az iskolaorvosnak a vezetésére bízott tartalékkórházban való 
nagymértékű elfoglaltsága miatt csak a legfőbb dolgokra szorítkozhatott.

6. Látogatások. Az iskolafenntartó egyházkerület képviseletében Püspök 
űr Öméltósága január hó 27. és 29-én látogatta meg intézetünket.

Nagyságos Városy Tivadar győrtankerületi főigazgató úr, kit a nm. 
m. kir. vallás- és közokt. minisztérium az állami felügyelet gyakorlásával 
megbízott, április hó 23-án és 24-én tartotta hivatalos látogatását. Tapasz
talatait az április hó 24-én tartott értekezleten közölte a tanári testülettel. Az 
erről szóló jegyzőkönyv egy példányát május 10-én terjesztettük fel az . egy
házi főhatósághoz.

7. Segély ügy, adom ányok. Azokról a különböző segélyösszegekről, 
melyeket a lyceumi tanulók tandíjmentesség, tápintézeti kedvezmények, ösztön
díj és jutalmazás címén élveztek, részletesen az iskolai Értesítőben számoltam 
be. De e helyen is hálás örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy be
számoljak azokról a nagylelkű adományokról, amelyeket az iskolának és az 
ifjúságnak nemes szivü pártfogói ez évben is intézetünknek juttattak :

a) Nemes Mozgay Mária úrhölgy, aki előbb bátyjával, Mozgay Antal 
volt veszprémi ügyvéd úrral együtt régi idő óta évenként 20—40 K-át szokott 
küldeni ösztöndíjul, 1914 szeptember 20-án 2000 K, azaz kettőezer koron ás 
alapítványt tett „Nemes Mozgay Antal és Mária ösztöndíjalapítványa“ címen.

b) Virtsologi Rupprecht Olivér nagybirtokos úr iskolai célokra 100 
koronát,

c) dr. Heimler Károly úr, Sopron város rendőrfőkapánya „A színek 
mesterei“ cimü képgyűjteményt,

d) a lyceumi ifj. belmissziói egyesület egy, a beteg tanulók dietétikus 
élelmezésére szolgáló alap javára 50 K-át,

e) a múlt tanév végén érettségi vizsgálatot tett ifjak junius 27-én tartott 
táncmulatságuk jövedelmét ugyanazon célra 115*54 K-át,

f) Tarczay Antal kir. pénzügyi fogalmazó úr Zágrábból a kirándulási 
alap javára 20 K-át,
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g) az intézet VIII. osztálya ugyanazon célra egy, az általa gyűjtött 
összegből vásárolt 100 K névértékű zárolt hadikölcsönkötvényt,

h) a IV. osztály ugyanazon célra szintén egy, az általa gyűjtött összeg
ből vásárolt 100 K névértékű hadikölcsönkötvényt,

i) néhai Poszvék Sándor nyug. theol. akad. igazgató űr két lyceumi 
tanuló tandíjának fedezésére 60 K-át,

j) özv. Poszvék Sándorné ugyané célra 60 K-át,
k) néhai dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úr a Rátz Gyula ösztöndíj

alapítvány gyarapítására 35 K-át,
l) Kund Sámuel répcelaki lelkész, vasi közép egyházmegyei esperes úr 

a lyceumi orvosi és ápoldai alapítvány javára 5 K-át,
m) Horváth Ernő csöngei földbirtokos úr a Tanárok Özvegyeit és Ár

váit Segítő Országos Egyesület javára 20 K-át,
n) Saly József úr (Martonvásár) ugyanezen célra szintén 20 K-át,
o) a soproni Korcsolyázó Egyesület, mint már a múltban, úgy ez év

ben is öt tanulónak az egész évadra ingyen jegyet adományozott.
p) A Győr-Sopron-Ebenfurti vaspálya részvénytársaság üzletigazgató

ságának hálás köszönetre kötelező intézkedése folytán a szünidőkre hazautazó 
szegény tanuló ifjak abban a kedvezményben részesültek, hogy a vasút vona
lain menet és jövet féláron utazhattak.

Viszont maga az ifjúság is igyekezett a jótékony áldozatkészségből a 
maga részét kivenni. Azonkívül, hogy tetemes összeggel járult az ifj. bel- 
missziói egyesület és gyámintézet magasztos céljainak megvalósításához, a 
harctéren küzdő katonák karácsonyfájára 208 K 56 f-t, a háborúban meg
vakult katonák javára 144 K-át gyűjtött, a VII. osztály pedig erre a célra 
adta 100 K-ás hadikölcsönkötvényét is.

8. H ad ikö lcsön jegyzés. Itt emlékszem meg arról is, hogy a tanár- 
testület határozat értelmében az igazgató a szabad rendelkezési alap terhére 
és javára 1000 K, a kirándulási alapéra szintén 1000 K névért, hadikölcsön
kötvényt jegyzett. Az ifjúsági belmissziói egyesület ugyancsak 1000 K-át, a 
torna-kör 300 K-át, a gyorsirókör 100 K-át, a IV., V., VII. és VIII. osztály 
egyenként 100—100 K-át jegyzett. A negyedik és nyolcadik osztály e köt
vényt a kirándulási alapnak, az V. osztály a belmissziói egyesületnek, a 
VII. osztály a megvakult katonák alapjának ajándékozta.

9. Ifjú ság i k irándu lások . Az ifjúsági tanulmányi kirándulások ez 
évben a helybeli gázgyár megtekintésén kívül csak arra szorítkoztak, hogyha 
természetrajz tanára ősszel és tavasszal az I., II. és IV. osztály növendékeivel 
többször kirándult Sopron környékére botanizálni s bogarakat gyűjteni, hogy 
a tanulók természetrajzi ismereteit a szabad természet szemlélése utján is 
bővítse s a helyes megfigyeléshez hozzászoktassa.

10. A tanév bezárása. A tanév bezárása a nm. m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter urnák 44618—915. sz. rendelete alapján május hó 22-én
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történt ünnepélyes hálaadó istentisztelettel ugyanott, ahol a tanévet meg
nyitottuk, a templomban.

11. Szem élyi és e lin tézés t igény lő  ügyek. Spanner Géza tanárnak 
1915 szeptember 1-től az első ötödéves korpótléka esedékes 200 K összegben, 
Rosta J^erencnek pedig a második ugyancsak 200 K összegben 1915 julius 
hó l-től fogva. •

12. V eszteségeink . Végül őszinte fájdalommal emlékezem meg veszte
ségeinkről. Mikor a halálnak olyan dús az aratása, nem maradhatott tőle 
érintetlenül intézetünk sem. 1914 október hó 29-én elvesztettük dr. Rátz 
Ottót, főiskolánknak buzgó felügyelőjét, rövid időre rá november 10-én pedig 
Poszvék Sándor nyug. theol. akad. és volt lyceumi igazgatót szólította el a 
Mindenható akarata az élők sorából. Egyik VI. osztályos szelidlelkü, szor
galmas tanítványunk, Kiss Gábor 1915 február 21-én hunyt el Alsóságon 
szülői házában, hová tiz nappal azelőtt tért haza gyógyulást keresni. Számos 
volt tanítványunk, kiket annak idején mint édes gyermekeit bocsátotta ki 
intézetünk az élet küzdőterére, a harcmezején lelt hősi halált.

A meghaltak emléke legyen áldott közöttünk ! Virrasszon felettük hálás 
kegyeletünk.

Sopron, 1915 junius hó 23-án. Mély tisztelettel

Tudomásul szolgál.

Hollós János 
lyc. igazgató.

3 1 -  A lyceumi igazgató 1914—15. tanévről szóló jelentése kapcsán 
a főiskolai nagybizottság az 1915. évi junius hó 30-iki ülése jegyzőkönyvének
10. a) pontja szerint hálás érzülettel vette tudomásul, hogy a soproni ev. 
egyházközség e nehéz időkben nagy segítségére volt egyházkerületünknek 
azáltal, hogy az ev. főgimnázium alsó osztályainak elhelyezésére elemi is
kolája földszinti helyiségeit szives készséggel átengedte. A főiskolai nagy
bizottság ezért hálás köszönetét nyilvánítja s azt a soproni ev. egyházközség 
elnökségével jegyzőkönyvi kivonatban közli.

Az egyházkerületi közgyűlés a soproni ev. egyházközségnek 
szives előzékenységéért a maga részéről is jegyzőkönyvi köszö
netét szavaz.

3 S .  Ugyanazon jegyzőkönyv 10. b) pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság a jelentésben fölsorolt adományokért köszönetét szavazott és hazafias 
örömmel vette tudomásul azt, hogy a tanári testület és az iskolai egyesületek 
a kezelésük alatt álló alapokból, illetve egyesületi vagyonból aránylag jelen
tékeny összeggel vettek részt a hadikölcsön jegyzésben.

Az egyházkerületi közgyűlés a nemesszivü adakozóknak a 
maga részéről is hálás köszönetét mond és a tanári testületnek 
s iskolai egyesületeknek hadikölcsön jegyzésre vonatkozó határo
zatait jóváhagyja.
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3 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja kapcsán az egyházkerületi köz
gyűlés Faragó József soproni főreáliskolai tanárnak és dr. Visnya 
Aladár soproni felsőbb leányiskolái igazgatónak meleg köszönetét 
nyilvánítja azért, hogy e nehéz időkben a soproni ev. lyceumban 
kisegítő munkára való készséges vállalkozásuk által lehetővé tették 
a tanítás zavartalan menetét.

3 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontjával kapcsolatosan az egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvileg köszönetét fejezi ki Grossner 
Pálnak, a soproni Pannonia-szálloda bérlőjének, amiért tanulóink 
élelmezéséről ezen válságos időben szerény díjazásért gondos
kodott, ebbeli feladatának igen szépen megfelelt s ezzel intéze
teinknek igen nagy szolgálatot tett.

3 5 .  A főiskolai nagybizottság az 1914 junius hó 19-iki ülése jegyző- 
könyvények 24. pontja s az 1915. évi junius hó 30-iki ülése jegyzőkönyvének
11. pontja szerint tárgyalta Papp József igazgatónak a soproni ev. tanító
képző-intézet 1913/14., illetve 1914/15. tanévi állapotáról szóló jelentéseit s 
azoknak tudomásul vétele mellett megtette a saját hatáskörébe tartozó s az 
egyházkerületi közgyűlés által a jegyzőkönyvi pont alatt már tudomásul vett 
intézkedéseket.

Az 1913/14. tanévről szóló igazgatói jelentés így szól :

Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság !
Főtisztelendő s Méltóságos Elnökség !
A soproni evang. tanítóképző-intézet 1913/14- évi állapotáról van sze

rencsém jelentésemet következőkben előterjeszteni.
1. Fölvettünk az I. évfolyamba 30, a II.-ba 22, a III.-ba 18, a IV.-be 

21, öszesen 91 rendes-, továbbá 2 magántanulót. Ez a létszám az év végéig 
megmaradt. Vallásra 68 evang., 3 ref., 18 róm. kath. és 4 izraelita.

A tanítóképesítő vizsgálatra jelentkezett 21 rendes- és 1 magántanuló.
2. A tanulók magaviseletéről, szorgalmáról és tanulásbeli előmeneteléről 

a következő kimutatás nyújt általános képet : a négy évfolyamban volt 26 
példás, 38 dicséretes, 21 jó és 6 szabályszerű magaviseletü ; — ernyedetlen, 
23 kitartó, 51 kellő s 17 változó szorgalmú ; 2 kitűnő, 22 jeles, 49 jó, 2 elég
séges, 18 elégtelen osztályzatú növendék.

3. Az ifjúság egészségi állapota nagyon kedvező volt, inkább csak egy
két napos gyengélkedések fordultak elő.

4. A tanári kar egyik tagját, Kerber Jánost a múlt évi augusztus hó 
végén Kőszegen tartott nagybizottsági gyűlés a lyceumhoz választotta meg 
tanárul. Mivel pályázathirdetésre az idő már rövid volt, a bizottság a lyceum
hoz pályázók egyikét, Sass Lászlót, ki Kerber Jánosnak valószínű távozásáról 
előre értesülvén, kérvényében a bekövetkező eshetőségre való tekintettel tanító- 
képzőnkhez is pályázott, Kerber J. helyére megválasztotta és pedig mivel
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pedagógiai vizsgája még hiányzott, egy évre helyettes minőségben. Mivel azon
ban Sass László épen önkéntes évét szolgálta, működését csak október 1-én 
foglalhatta el. Azideig még Kerber J. intézetünknél maradt. A megválasztott 
Sass L. tanárjelölt március hó folyamán a tanári oklevelet megszerezte, ennek 
folytán kérem a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottságot, hogy állásában őt 
véglegesítse, illetőleg részére az 1909. évi 46.447. sz. miniszteri rendelet 
24. §-a értelmében évi 1000 K törzsfizetést és 720 K lakbért utalványozzon 
ki ;_bizza meg továbbá az igazgatót, hogy a püspöki hivatal útján a magas 
tanügyi kormányhoz felterjesztést intézzen Sass Lászlónak segédtanárul való 
alkalmaztatásáról s^kérje részére a X. fizetési osztály kezdő fokának meg
felelőig az 1000 K állami fizetéskiegészítés kiutalványozását.

5. Bognár Károly korpótlékügyének rendezésekor az 1909. évi kerületi 
közgyűlés a korpótlék-igény kezdő idejét 1897. évi április 1-ben, vagyis a 
nyugdíjjogosultság kezdő idejében állapította meg. Minthogy azonban ő rendes 
tanítói működését, Németh Pál vései lelkész s esperes által kiállított és 1903. 
évi március 27-ikéről keltezett működési bizonyítvány tanúsága szerint 1895. 
évi szeptember hó 1-én kezdette meg, ez időtől kezdődőig volna tehát ré
szére a működési pótlék kiutalványozandó s így harmadik pótlékát 1910 
szeptember 1-től s nem 1912. évi április hó 1-től, mint fenti határozat szerint 
történt. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1905 szeptember 28-án kelt 
53.833. sz. rendelete is 1905. évi szeptember hó 1-től kezdődőig utalta ki 
részére a második ötödéves korpótlékot, vagyis az 1895. évi szeptember 1-jei 
kezdőponttól számítva. Tisztelettel kérem tehát a fenti határozatnak oly ér
teimben való módosítását, hogy az első évötödös korpótléka 1900 szept.
1-től s ennélfogva harmadik korpótléka 1910. évi szeptember hó 1-től kezdő
d ő ig  számíttassék.

6. A vallás- és közoktatásügyi miniszter többrendbeli rendeletének s a 
múlt évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 155. pontjában foglaltaknak meg
felelően, gyakorló-iskolánknál szerveztük az V. s VI. osztályt s átmenetiig 
mind a hat osztályt egy terembe foglaltuk össze. Szerveztük a gazdasági 
ismétlő-iskolát is. Az ifjúsági egyesület önálló szervezése azonban még nem 
sikerült, hanem a helybeli egyházközség ifjúsági- és olvasó-egyesületének 
munkásságába vontuk b e i  a növendékeket. A jövő évben igyekszünk az 
egyesületet önállóan szervezni, hogy a felsőbb rendelkezésnek megfeleljünk.

7. Örömmel jelentem, hogy a vallás- és közokt. miniszter 23.105/914. 
sz. leiratával kedvezőig intézte el a régebben alkalmazott tanárok részére 
nagyobb fizetéskiegészítési államsegély engedélyezése ügyében beadott kér
vényünket, amennyiben 1914 január 1-től kezdődőig 3600 koronával többet 
utalványozott ki e címen. A többletet azon célból kértük, hogy az egyház
kerületre nézve így felszabaduló összegekből a rajztanári- és a második 
gyakorló-iskolai tanítói állást szervezhessük. A többletet a fenti rendelet 
szavai szerint kifejezetten e célra kaptuk. Sőt a rendeletben egyenesen ki 
van fejezve, hogy a folyó évi julius hó 1-től szervezendő új segédtanári-,
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illetőleg gyakorló-iskolai tanítói állásra a szabályszerű pályázat meghirdet
hető, amivel azt mondja ki a tanügyi kormány, hogy az újonnan szervezendő 
állásokra is megadja a szabályszerű kiegészítést. Támaszkodva erre, valamint 
a múlt évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 155., illetőleg 156. pont
jában foglalt határozatokra, főtiszt, s mélt. egyházkerületi elnökségünkkel 
egyetértöleg a pályázatot a két állásra időnyerés céljából, május 31-iki le
járattal meghirdettük. Kérjük a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottságot, 
szíveskedjék ezt tudomásul venni, illetőleg jóváhagyni.

A fentiek szerint a két új állás szervezésének költségeihez az állam
segély többletből rendelkezésre áll 3600 K, az eddigi 2400 K óradijból fel
szabadul 1300 K; rendelkezésre áll tehát összesen 4900 K. Ezzel szemben a 
szükséglet a rajztanári állás alapfizetéséhez 1720 K, a gyak. isk. tanítóéhoz 
Is T72Q K, a gyakorló-iskola új szervezetével kapcsolatban a szaktanároknak 
à  gyakorlati kiképzésben való részvételéért járó dijakra mintegy 600 K, ösz- 
szesénT4Ö40 K. Fennmarad 860 K.

8. Sajnálattal kell jelentenem, hogy Stráner Vilmos és Pröhle Károly 
theol. akad. tanár urak, kik tanítóképzőnknél a vallástanítást több éven át 
oly kiváló szakértelemmel és buzgósággal teljesítették, állásukról lemondtak. 
Ezzel a vallásoktatás ügyének kérdése, illetőleg a vallástanári állás szervezése 
aktuálissá lett. Kérem a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottságot ez ügyben 
való intézkedésre.

9. Az intézet újjáépítésének kérdése az elmúlt év folyamán meglehetősen 
előrehaladt ugyan, mindazonáltal ez ügyről, mint befejezett dologról nem te
hetek jelentést.

Minthogy a kilátásba helyezett évi 10.000 K építési segély a költség- 
előirányzat fedezésére épenséggel nem látszott elegendőnek, oly kéremmel 
járultunk a magas kormányhoz, hogy az évi segélyt 20.000 kor.-ra emelje. 
Erre az ismételt válasz az volt, hogy az építési segély fedezet hiányában fel 
nem emelhető. Felhívtak egyúttal bennünket, hogy készíttessünk olyan építési 
tervet, melynek költségei a 10.000 K évi segéllyel 50 év alatt törleszthető 
kölcsönből fedezhetők s amely tervek, ha később e célra fedezet lesz az 
állampénztárban, kibővíthetők legyenek. A kisebb arányú tervet, melynek 
költségei 180.000 kor.-ra voltak előirányozva, elkészítettük s felterjesztettük. 
Minthogy az építési segély kiutalványozásával egyidejűleg érkezett szerződés 
némely pontjai sérelmeseknek mutatkoztak és főtiszt, s méltóságos elnök
ségünk ennek módosítására nézve is előterjesztéssel élt ; érkezett is újabb, 
némiképen módosított szerződés, de még ez sem küszöbölte ki egészen a 
sérelmeket. — A folyó évi március hó 17-én kelt 28 860. sz. miniszteri le
irat az 1913. évre eső 10.000 s a folyó év első felére cső 5000 koronát a 
pápai adóhivatalnál kiutalványozta. — Az április hó 1-ről kelt 29.011. szánni 
leirat pedig a kisebb, szinte csak szükségbelinek mondható építési tenta4 
elfogadta, de egyik-másik terven némi módosítást kívánt. Az építész j / f, a 
dosított tervet a napokban kézbesítette, kisérő levelében azonban i
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a módosítások szerint az épület 180.000 K-ból már föl nem építhető, hanem 
annak kivitelét 215.000 K-ra irányozza elő. Tisztelettel kérem a Főiskolai 
Nagybizottságot e kérdésben való bölcs határozathozatalra, hogy e hosszan 
vajúdó kérdés végre megoldáshoz jusson.

10. Végül tanári karunk azon kérelmét vagyok bátor előterjeszteni: en
gedtessék meg, hogy a 47. számú lakószobát, melyben 3 tanuló szokott 
elhelyezkedni, lefoglalhassuk földrajzi- és természetrajzi szertárnak, hogy las
sanként gyarapodó felszerelésünket abban elhelyezhessük addig is, mig az 
új épületben megfelelő szertáraink nem lesznek.

Sopron, 1914 junius 18. Mé|y tisztelettel

Papp József
tanítóképző-intézeti igazgató.

Papp József soproni tanítóképző-intézeti igazgató jelentése az 1914/15. 
tanévről a következő :

Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság !
Főtisztelendő s Méltóságos Elnökség !

A soproni evang. tanítóképző-intézet 1914/15. évi állapotáról van sze
rencsém jelentésemet következőkben előterjeszteni :

1. Fölvettünk az I. évfolyamba 32, a II.-ba 31, a III.-ba 23, a IV.-be 17, 
összesen 103 rendes tanulót. A létszám az iskolai év végén 100 volt. Ezek 
közül vallásra nézve 74 evang., 3 ref., 20 róm. kath. és 3 izraelita.

Tanítói képesítést nyert március hó végén a miniszteri szabályrendelet 
alapján 15, az iskolai év végén, a rendes képesítő-vizsgálaton 4, összesen 
19 jelölt.

2. A tanulók magaviseletéről, szorgalmáról és tanulásbeli előmeneteléről 
a következő kimutatás nyújt általános képet : a négy évfolyamban volt 39 
példás, 33 dicséretes, 21 jó és 5 szabályszerű magaviseletü ; 2 ernyedetlen, 
29 kitartó, 49 kellő s 18 változó szorgalmú; 3 kitűnő, 26 jeles, 48 jó, 8 elég
séges, 15 elégtelen osztályzatú növendék.

3. Az ifjúság egészségi állapota nagyon kedvező volt, inkább csak egy
két napos gyengélkedések fordultak elő. Egy növendékünk azonban a tél 
folyamán tüdőbajba esett, melyből máig sem gyógyult fel s így vizsgálatot 
sem tehetett.

4. Tanári karunk a múlt iskolai év elejére kiegészült volna két új tag
gal ; az 1914 junius 19-én tartott nagybizottsági gyűlés nemcsak Sass László 
helyettes tanárt rendszeresítette, hanem megválasztotta Klaudy Gyula oki.

■»'tóképző-intézeti tanárt a rajzra és szlöjdre és Imre József oki. tanítót a 
szavai  ̂ gyakorló-iskolai tanítói állásra. Azonban nemcsak ezt a három fiatal 
van fejezve nélkülöznünk, hanem a régi kipróbált erők közül is Hamar Gyulát.
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Mind a négyen az augusztus havi mozgósításkor hadba vonultak s mind
máig a harctéren vannak. Sőt a tanári kar még más négy tagját is behívták, 
de azokat szerencsére szabadságolták. Megfogyatkozott erőkkel és a tápintézeti 
nehézségek miatt csak szeptember 15-én kezdhettük meg az iskolai évet. A 
hiányzó kartársak tárgyait bizonyos mértékig redukált óraszámmal az itthon- 
niaradottak látták el. A legnagyobb elismeréssel kell itt megemlékeznem Kapi 
Gyula nyugalmazott tanítóképző-intézeti igazgató úrról, ki önként ajánlkozott 
kisegítésre s december hó végéig heti 5 órát szívességből ellátott. A további 
hónapokban egészségi állapota nem engedte meg a helyettesítést. Fogadja e 
helyen is hálás köszönetünket a nyújtott szives segítségért. Kisegített ben
nünket Králik Gusztáv lyceumi rajztanár úr is, ki mint óraadó ez évben is 
tanította nálunk a rajzot, mint korábbi években. — Nagy mértékben kisegített 
bennünket továbbá Gyulay Károly, a földmivelésügyi miniszter által intéze- 
tünkhez rendelt gazdasági tanár, ki az egész éven át szívességből ellátta a 6 
ermészetrajzi órát, sőt az őszi, tavaszi hónapokban 2 tornaórát is. Nagyon 
méltányos volna, hogy ezt a nagymértékű kisegítést köszönetünk mellett leg
alább részben honorálnók is. Azon kérelemmel, illetőleg javaslattal fordulok \ 
tehát a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottsághoz, hogy Gyulay Károly ré
szére 400 K tiszteletdíjat megszavazni kegyeskedjék. A fedezetet megtaláljuk 

Tiözzá a tanári fizetések kiegészítése cimén újabban kiutalt 3600 kor. állam
segélyben, annál is inkább, mivel ez az összeg az elmúlt évben jórészt nem 
lett arra fordítva, amire adva volt, t. i. a két új tanári állás törzsfizetésének 
fedezésére.

Ezzel kapcsolatban kérem tisztelettel a hadba vonult kartársak fizetés
ügyének elrendezését is. Hamar Gyula, mint altiszt kapja állandóan teljes fi
zetését. Sass László, ki mint hadapród szolgál, kapja az egyházkerülettől járó 
fizetését, az 1000 K-t, teljesen, az állami fizetéskiegészítésül kiutalt 1000 K- 
ból is 466 K 67 f-t. Klaudy Gyula és Imre József nem kaptak mindeddig 
semmit. Ez pedig nagyon méltánytalan dolog. Klaudy Gyula rendes viszonyok 
szerint 1914 szept. 1-től kezdődőleg kapta volna teljes fizetését, 2000 K-t a 
720 K lakbérrel együtt. Igaz, hogy októberben neki okvetlenül be kellett 
volna vonulnia mint önkéntesnek, de fizetése akkor is járt volna neki, amely
ből a helyettesítésről természetesen neki kellett volna gondoskodnia. Az 1914. 
évi 6233. sz. miniszteri rendelet szerint az állami tisztviselők, ha „hadi kö
telezettségük teljesítése céljából a mozgósítás folytán hivattak be, illetmé
nyeiket csak az ujonckiképzésnek 8 heti (2 havi) időtartamára kapják meg“. 
Klaudy Gyulának eszerint járt volna 333 K 32 f fizetés és 120 K lakbér =
453 K 32 f. Ennyi megilleti őt a fenntartó hatóság részéről. — Imre Józsefre 
nézve pedig vagy úgy kell intézkednünk, mint Sass Lászlónál, vagy pedig a 
fenti miniszteri rendelet értelmében, mint hadnagyi rangban levőnek kiadjuk 
polgári illetményének 1/z részét s ezenfelül polgári és katonai illetményei 
közti különbözetet s ez Imre Józsefnél így alakul : az l/ a rész 666 K 67 f, a 
különbözet 320 K =  986 K 67 f.
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Végül szabad legyen a tanári karra vonatkozólag még egy ügynek az 
elintézését kérnem. A közoktatási kormány által kiutalt 3600 K fizetéskiegé
szítési többlet nemcsak a két új állás ellátását teszi lehetővé, különösen ha 
számbavesszük, hogy az újonnan alkalmazottak az eddigi 24 díjazott órából 
11 -et kötelességszerüleg ellátnak, miáltal a pénztár részére felszabadul 1100 K 
s így a rendelkezésre álló összeg nem 3600, hanem 4700 K. Ebből ha a Tcét 
új állás díjazására 3440 K-t leszámítunk, fennmarad még 1260 K szabad 
felhasználásra. Már múlt évi jelentésemben rámutattam egy szükségletre, mely 
ebből fedezhető s amelyet valahonnan mulhatlanul fedeznünk kell. Tanító- 
képző-intézeti tantervűnk megkívánja, hogy a gyakorlati kiképzésben az összes 
szaktanárok részt vegyenek, azaz kiki résztvegyen az ő szaktárgyából kijelölt 
próbatanítási tétel előkészítésében, jelen legyen eltanításánál és részt vegyen 
annak megbirálásában. Ennek a rendes tanári munkakörön kívül teljesítendő 
elfoglaltságnak díjazására, a fent kimutatott összeg terhére, kérem, méltóz- 
tassék intézeti költségvetésünkbe állandóan évi 600 K-t beállítani. Ha vala
melyik évben az egész összeget nem vesszük igénybe, a fel nem használt 
részösszeg benne marad a pénztárban. A lefolyt iskolai évben ez a munkánk 
is szükebb keretekben folyhatott, azért 1914/15-re e címen csak 150 K ki
utalványozását kérem.

5. A múlt évi nagybizottsági gyűlés jegyzőkönyvének 26. pontjában 
foglalt határozat azt javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy Bognár 
Károly korpótlék-igénye 1895 szeptember 1-től kezdődőleg számíttassák. E 
határozat érvényre emeléséből folyólag Bognár Károlynak 1915 szept. 1-től 
kezdődőleg esedékes a 4-ik korpótléka. Kérem tehát a Főiskolai Nagybizott
ságot, kegyeskedjék részére ez időponttól számítva az évi 200 K korpótlékot 
folyósítani.

6. Örömmel jelentem, hogy a nagymélt. közoktatásügyi miniszter úr 
41.555/915. V/b. sz. rendeletével legutóbbi időben intézetünk tanszerbeli fel
szerelése költségeire 1000 K államsegélyt utalványozott, oly kikötéssel, hogy 
a beszerezni óhajtott tanszerekről a tervezetet hozzájárulás végett hozzá elő
zetesen felterjesszük. A tanári kar különösen a természettudományi felszerelést 
óhajtja gyarapítani ; nevezetesen vetítőkészüléket, mikroszkópot és némely 
biológiai felszerelést óhajt beszerezni. Ez ügyben a tárgyalás most van fo
lyamatban.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy ezt a nagyon is szükséges új fel
szerelést gyarló petróleum-világítás mellett alig lehet értékesíteni s bizonyára 
kénytelenek leszünk más, alkalmasabb fényforrásról gondoskodni. Legmeg
felelőbb volna a villamos világítást bevezetni, mely nemcsak erre a célra, 
hanem a rendes tanítási órákban és az internátusbán is a legjobb világítást 
szolgáltatná. Az első bevezetési költségek leszámításával talán nem is igen 
kerülne többe a világítás villámmal, mint a gyarló és egészséget rontó pet
róleummal. Tisztelettel kérek felhalalmazást arra, hogy a villamosság beve
zetése ügyében az illetékes tényezőkkel tárgyalásba bocsátkozhassunk s ha a
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bevezetés pénztárunk különös megterhelése nélkül lehetséges lesz, annak ki
vitele ügyében intézkedhessünk.

7. Jelentem továbbá, hogy a lefolyt iskolai évben sikerült végre a mi
nisztérium kívánsága szerint gyakorló-iskolánkkal kapcsolatban az ifjúsági 
egyesületet is megalakítanunk. Az alapszabályokat úgy egyházi főhatóságunk, 
mint a minisztérium jóváhagyólag tudomásul vette.

8. Az intézet építésének kérdése a folyó évi január hó 13-án kelt mi
niszteri rendelettel végleg elintéződött volna, amennyiben az az intézet új 
épületének végleges kivitelre készült tervét elfogadhatónak nyilvánítja s ben
nünket az építkezés mielőbbi megkezdésére szólít fel. Azonban a háborús 
időkben az építés megindítására még csak nem is gondolhatunk.

9. Végül szabad legyen még intézetünk szervezetének egy olyan hiá
nyára rámutatnom, mely hova-tovább mindjobban akadályozza a szabad fej
lődést s félő, hogy e hiányosság miatt a nagy versenyben elmaradunk. Az 
állami tanítóképzők, sőt a legtöbb evang. képző is, az iskolai év vége felé 
pályázati hirdetéseket tesznek közzé a tanügyi lapokban s a Hivatalos Köz
lönyben a jövő isk. évre vonatkozó felvételek ügyében. A hirdetésben jelzik, 
hogy hány ingyenes, féldíjas vagy egész díjas hely van. A pályázatok május 
végéig nyújtandók be s junius végéig azt el is intézik s így az isk. év végén 
a felvételek ügye rendbe jön. Mi a felvételek ily módon való elintézését 
meg se kísérelhetjük, mert egyáltalán nem hirdethetjük, hogy hány ingyenes 
vagy más kedvezményes hely áll rendelkezésre. Ennek aztán az eredménye 
az, hogy a hozzánk folyamodók jórésze olyan, aki más képzőben nem nyer
hetett felvételt. Szóval, mi nem igen válogathatjuk ki a folyamodók javát, 
hanem nagyrészt meg kell elégednünk azzal, ami marad. Így természetesen 
nagyon is közepes anyaghoz jutunk, sőt idővel nagyon meg is fogyatkoz
h a t  nálunk a létszám. Gondoskodnunk kell tehát valami módozatról, hogy 
nálunk is előre megállapítható legyen a kedvezményes helyek száma és hogy 
minél több ilyen, helyet tudjunk biztosítani. Kérem a Mélyen tisztelt Főiskolai 
Nagybizottságot ez ügyben való intézkedés megtételére.

Mély tisztelettel 
Papp József

tanítóképző-intézeti igazgató.
Tudomásul szolgál.

3 6 .  A főiskolai nagybizottság az 1914. évi junius hó 19-iki ülése 
jegyzőkönyvének 26. pontja szerint tárgyalta Bognár Károly soproni tanítóképző
intézeti tanár korpótlék ügyét.

Az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 98. pontja alatt 
foglalt határozatával Bognár Károly tanár korpótlék igényének kezdetét 1897 
április hó 1 -re, vagyis a nyugdíjjogosultság kezdő idejében állapította meg. 
Minthogy azonban Bognár Károly rendes tanári működését 1895 szept. 1-én
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kezdette meg, a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1905 szept. 
1-én kelt 53.833. sz. rendelete is 1905 szept. 1-től kezdődőleg utalta ki ré
szére a második ötödéves korpótlékot.

A főiskolai nagybizottság ezen az alapon, tekintettel arra, hogy a legutóbbi 
időben az egyházkerületi közgyűlés méltányossági szempontból az összes 
rendes szolgálati évek figyelembe vételével állapította meg a korpótlék-igénye- 
ket, azt a javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy Bognár 
Károly korpótlék-igénye is összes szolgálati éveinek beszámításával, azaz 
1895 szeptember 1-én kezdődő időponttal állapíttassák meg.

Erre vonatkozólag még a főiskolai nagybizottság 1915. évi junius hó 
30-iki ülése jegyzőkönyvének 11. e) pontja szerint fölkéri az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy Bognár Károly részére a negyedik 200 K korpótlékot 1915 
szeptember 1-től kezdődőleg kiutalványozni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés méltányossági szempontból s az 
egyenlő elbánás elve alapján Bognár Károly tanár korpótlék-igényét 
1$$5 szeptember 1-én kezdő időpontra való tekintettel állapítja 
meg s ez alapon számára a negyedik korpótlékot 1915 szeptember 
1-től kezdődőleg a tanítóképző-intézet pénztárából kiutalványozza.

3 7 .  A főiskolai nagybizottság 1915. évi junius hó 30-iki ülése jegyző
könyvének 11. a) és b) pontjai szerint hálás köszönettel vette tudomásul azt, 
hogy Kapi Gyula nyug. tanítóképző-intézeti igazgató 1914 december hó végéig 
a soproni tanítóképző-intézetben a hadbavonult tanerők pótlása céljából heti 
5 órát és Gyulay Károly gazdasági szaktanár a téli hónapokban heti 6 órát, 
az őszi és tavaszi hónapokban heti 8 órát szívességből elláttak.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést hálás köszönetének 
és elismerésének kifejezése mellett tudomásul veszi.

3 8 -  A főiskolai nagybizottság 1915. évi junius hó 30-iki ülése jegyző
könyvének 11. c) pontja szerint kimondotta, hogy Imré József és Klaudy 
Gyula hadbavonulásuk miatt állásukat el nem foglalt tanítóképző-intézeti 
tanárok a fizetés tekintetében épen olyan elbánásban részesítendők, mint 
a többi hadbavonult tanárok s ez alapon számukra az őket szabály szerint 
megillető fizetést kiutalványozta s az egyenlő elbánás elvét Sass László tanító
képző-intézeti tanárral szemben is alkalmazta.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság elvi 
álláspontját elfogadja s az ezen alapon eszközölt utalványozásokat 
jóváhagyja.

3 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. d) pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság a köteles óraszámon felül levő próbatanítási órák díjazására az e 
célra rendelkezésre álló összegből az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 155. pontja alapján évi 600 koronát állított be a tanítóképző
intézet költségvetésébe.

Jóváhagyó tudomásul szolgál.
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4 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. g) pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság az igazgatói jelentésben felhozott indokok alapján célszerűnek tartja, 
hogy az állami tanítóképző-intézetek példájára az esetleges kedvezmények 
jelzésével megfelelő időben a felvételre vonatkozó hirdetések közzététessenek 
s egyes érdemes tanulók számára a kedvezmények a további megfelelő ered
mény feltétele mellett továbbra is előre biztosíttassanak s ez ügyben a rész
letek megállapítását és az 1915/16. tanévre vonatkozó igtézkedések megtételét 
a főiskola[_kisbizpttságra bízza.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság intéz
kedését jóváhagyja.

4 1 .  A főiskolai nagybizottság 1914 junius 19-iki ülése jegyzőkönyvének 
31. pontja és 1915 junius 30-iki ülés jegyzőkönyvének 12. pontja szerint 
tárgyalta Budaker G. Károly kőszegi felsőbb leányiskolái igazgatónak 1913/14., 
illetve 1914/15. évi állapotáról szóló jelentéseit, azokat egész terjedelmében 
tudomásul vette s ezzel kapcsolatban megtette a saját hatáskörébe tartozó s 
az egyházkerületi közgyűlés által a jegyzőkönyvi pontban már tudomásul vett 
megfelelő intézkedéseket.

Az 1913/14. tanévről szóló igazgatói jelentés a következő:

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség!
Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság!

Amidőn a kőszegi felsőbb leányiskola és a vele kapcsolatos internátus 
1913/14. iskolaévi állapotáról szóló igazgatói jelentésemet előterjeszteni bátor
kodom, mindenekelőtt igaz megilletődéssel kell megemlékeznem arról a súlyos 
veszteségről, mely az intézetet Wágner Rudolfin kézimunka tanítónőnek 1914 
február 22-én történt elhunytával érte. A munka mezejéről váratlanul elszólí
tott kiváló tanítónő intézetünk fennállása óta példás odaadással és ritka 
szakértelemmel töltötte be mindenkor tisztét és így csak természetes, hogy 
munkásságát állandóan szép eredmény kisérte, annál inkább, mivel műkö
dését a gyermekek iránti jóindulat és szeretet hatotta át. Ezzel egyúttal el
nyerte a tanítói pályán elérhető legszebb és legértékesebb jutalmat, tanít
ványainak hálás ragaszkodását, amely korai elköltözése után emlékezetét is 
kegyelettel meg fogja őrizni.

A tanév kezdete és le fo lyása . A beiratások szept. 2—6. napjain 
voltak és ugyanezen időben, a délutáni órákban megtartottuk a felvételi 
vizsgálatokat is. Az iskolai évet szeptember 8-án nyitottuk meg istenitiszte
lettel és ezt követő iskolai ünnepéllyel, amelyen az egyházkerületet Varga 
Gyula és Weörös István intézeti felügyelő urak és dr. Schneller Aurél helyi 
iskolai bizottsági elnök úr képviselték. Szept. 9-én kezdődött a rendes tanítás, 
amelyet a rendtartásban megállapított szüneteken kivül még az illetékes ható
ság rendeletére február 16-tól 28-ig az internátusbán fellépett kanyarójárvány 
miatt kellett megszakítanunk. Ezen kényszerszünet okozta időveszteséget a



tanítási idő meghosszabbításával és Püspök úr engedélye folytán a szokásos 
évvégi vizsgálatok elhagyásával pótoltuk.

A tanári te s tü le t és in te rn á tu s i nevelőszem élyzet. A tanári tes
tületben a fentemlített gyászeseten kivül más változás nem történt.

Arató István r. tanár egy évi külföldi tanulmányutjáról visszatért, állását 
az iskolai év kezdetén ismét elfoglalta.

Tholdné Nagy Stefánia r. tanítónőnek családi körülmények miatt a főisk. 
nagybizottság engedélyezte három havi szadadságát a helyi iskolai bizottság 
kénytelen volt még két hónappal meghosszabbítani s így nevezett tanítónő 
az első félév végéig távol maradt az intézettől. A helyettesítést, minthogy 
erre alkalmas külön tanerőt megnyerni nem lehetett, a tanári testület teljesí
tette a szokásos díjért, még pedig december és január hóban a szabadságolt 
tanítónő terhére.

Helyettesítést igényelt a Wágner Rudolfin elhunytával elárvult kézimunka
tanítónői állás is, amelyet az év végéig öt rendes tanítónő látott el 2—2 órában. 
Jövőre, képzett és állandó tanerő megnyerése érdekében, mindenesetre kívá
natos az állás rendszeresítése és lehetőleg oly tanítónővel való betöltése, 
akinek a rajz tanítására is van képesítése. Ezen megoldás mellett az állás 
rendszeresítése egyáltalán nem követelne anyagi áldozatot, azonkívül pedig 
a kézimunkának és rajznak egy kézben való egyesítése didaktikai szempont
ból is határozottan haladás volna.

Bünker Jozefin, az internátusbán egy próbaévre alkalmazott francia
német nevelőnő, szorgalommal és eredménnyel töltötte be állását, amiért 
továbbra való alkalmaztatását bátorkodom javasolni.

Egyes tanerők személyi viszonyaira vonatkozólag még tisztelettel jelen
tem, hogy Budaker G. Károly igazgató negyedik ötödéves korpótléka 1914. 
évi szeptember 1-től esedékes. (1909. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 75. pontja.) Tisztelettel kérem ezen 200 korona folyósítását.

N övendékek szám a és e lhelyezése. Felvettünk 117 rendes- és 
5 magántanulót, tehát összesen 122-t, vagyis 10-el többet, mint az előző 
iskolai évben. Ez az eredmény, tekintve a felsőbb leányiskolának országszerte 
érvől-évre fokozódó elnéptelenedését, teljesen kielégítőnek mondható, sőt az 
V. és VI. osztály látogatottsága (10 és 8 tanuló) a lefolyt iskolai évben a 
helyi viszonyokhoz képest nagyon kedvező volt. A mostaninál nagyobb né
pességre számítani, sajnos, nem lehet, sőt a szomszéd városban legközelebb 
megnyíló leánygimnázium mindenesetre kedvezőtlen hatással lesz intézetünk 
látogatottságára, ha a kerület nem bővíti ki a csak általános műveltséget 
nyújtó felsőbb leányiskolát oly tanfolyamokkal, melyek az intézetet közelebbi 
kapcsolatba hoznák a gyakorlati élet igényeivel s ezzel vonzóerejét is nagy 
mértékben fokoznák.

Az internátusbán az elmúlt iskolai évben 71 növendék lakott; ennél 
többet a csak kisebb számra berendezett internátusi helyiségek szűk volta 
miatt felvenni nem lehetne. Az internátus kibővítése a zsúfoltság hátrányai-



nak megszüntetése és a bentlakási viszonyok javítása érdekében nagyon 
kívánatos volna, de új tanfolyamok felállítása esetén feltétleuül szükséges.

A ta n ítá s  és nevelés terén az intézet munkássága az elmúlt iskolai 
évben is az eddigi irányelvek szerint folyt. A vallásos-erkölcsös nevelés ér
dekében felhasználtuk az összes, eddig is rendelkezésünkre állott eszközöket, 
azonkívül a nemes érzelmek fejlesztése és a szeretet munkájának gyakorlása 
céljából megalakult ifjúságunk kebelében Balikó Lajos vallástanár kezdeménye
zésére és buzgó vezetése alatt egy belmissziói egyesület, mely a kezdet 
szabta szerény keretekben is örvendetes, élénk munkásságot fejtett ki.

A vallás és erkölcs mellett a hazafiság ápolását is szolgáltuk a tanítás
ban és a szokásos iskolai ünnepélyekkel.

Ifjúságunk szorgalma és tanulmányi előmenetele a lefolyt iskolai évben 
is kielégítő, erkölcsi magaviseleté pedig teljesen megfelelő volt, miről az 
évvégi osztályzatok is határozott tanúbizonyságot fognak tenni.

Mint rendkívüli tárgyakat zenét és fafaragást tanultak a növendékek, 
utóbbit Petrik Vilma nevelőnő buzgó és szakszerű vezetése mellett, amelynek 
méltánylását e helyen is bátorkodom a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság 
szives figyelmébe és jóindulatába ajánlani.

Az in tézet eg észség i v iszonyai a lefolyt évben, sajnos, nem voltak 
oly kedvezők, mint más esztendőkben. A tanári testület ugyan a fent em
lített gyászesettől és egy tanítónő félévi szabadságoltatásától eltekintve zavar
talanul végezhette volna munkáját, de a növendékek között jelentkezett ka
nyaró miatt Vasvármegye alispáni hivatala elrendelte az iskolának február 16-tól
28-ig való bezáratását. Ezen gyors intézkedés folytán tényleg sikerült a jár
ványt csirájában elfojtani, a betegségi esetek pedig mind könnyű lefolyásuak 
voltak.

L átogatások . Gyurátz Ferenc püspök úr háromszor szerencséltette 
intézetünket látogatásával, és pedig november 3—4, január 21—23. és május
6—7. napjain. A januári látogatásban részt vett Berzsenyi Jenő dr. egyház
kerületi felügyelő úr és Rátz Ottó dr. soproni főisk. felügyelő úr is, a májusi
ban pedig Kapi Béla körmendi lelkész úr. Varga Gyula és Weöres István 
intézeti felügyelő urak és Schneller Aurél dr. helyi isk. bizottsági elnök úr 
is ismételten teljesítettek látogatást az intézetben. A püspök úr és az egyház
kerületi felügyelő úr június 8-án is megjelentek az intézetben, hogy ennek 
fejlesztése ügyében a helyi iskolai bizottsággal tanácskozást folytassanak. Ez 
alkalommal az egyházkerületi felügyelő úr a tanítási órákat is látogatta.

Marusák Pál fels. leányisk. miniszteri biztos úr az állami felügyelet 
teljesítése céljából junius 4. és 5. napjain látogatta meg intézetünket Varga 
Gyula és Weöres István int. felügyelő urak jelenlétében. Látogatása befejez
tével a tanári testülettel tartott értekezleten a tapasztaltak fölött megelégedését 
és elismerését fejezte ki, miről az értekezleti jegyzőkönyv is tanúskodik, 
melynek egyik példányát püspök úrhoz felterjesztettem.

Adományok, a jándékok, segélyügy. Intézetünket a lefolyt iskolai-
4
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évben is felkeresték nemeslelkü jótevők és részint pénzbeli adományokkal, 
részint természetbeni ajándékokkal tettek tanúságot áldozatkészségükről.

1913 május 16-tól 1914. évi május 15-ig befolytak a következő ado
mányok :

a) Közvetlenül az intézeti pénztárnál , . 2199 39 K
b) Az egyházkerületi pénztárnál . . 10236-22 „

Összesen: 12435-61 K

Ifjúságunk is tanúsított áldozatkészséget és a nemes célok iránt érdek
lődést, amikor iskolai gyűjtéseket rendeztünk a Gyámintézet, Országos 
Gyermekszanatórium és a József főherceg nevét viselő Szanatórium Egye
sület javára.

A növendékek segélyezésére vonatkozó részletes adatokat a tanév végén 
megjelenő iskolai Értesítő fogja közölni, amiért ezen jelentésemben a segély
ügy tárgyalását mellőzni bátorkodom.

Évzáró v izsg á la to k a t a jelen tanév végén nem fogunk tartani. A 
püspök úr ugyanis megengedte, hogy a februári 2 heti kényszerszünet okozta 
időveszteség pótlása végett a szokásos vizsgálatok elhagyásával az iskolai 
évet június 24-én hálaadó istentisztelettel és iskolai ünnepséggel fejezhessük be.

Végül bátorkodom intézetünk életének minden mozzanatára kiterjeszkedő, 
legközelebb megjelenő iskolai Értesítőnkre utalni és kérem a Mélyen tisztelt 
Főiskolai Nagybizottságot, hogy ezen jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

Kőszeg, 1914 junius 10-én. Mély tisztelettel
Budaker G. Károly 

igazgató.

Az 1914—15. tanévre vonatkozó igazgatói jelentés így szól:

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség!
Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság!
A kőszegi felsőbb leányiskola és a vele kapcsolatos internátus 1914/15. 

iskolaévi állapotáról van szerencsém a következőket mély tisztelettel jelenteni :
Az isko laév  kezdete és lefo lyása . A háború kitörése lehetetlenné 

tette iskolánkban a tanévnek a kitűzött időben (szeptember 5-én) való meg
nyitását. Nem tekintve a hadiállapot folytán a vasúti forgalomban beállott 
zavarokat, amelyek miatt növendékeink nagy része nem utazhatott volna ide, 
továbbá sok szülő részéről hangoztatott azon véleményt, hogy ily bizonytalan 
időben a tanévet megnyitni nem lehet, mégis a legfőbb nehézség abban rej
lett, hogy a hatóság épületünket kórházi célra akarta lefoglalni. Azonban 
a hatóságok előzékenysége folytán sikerült iskolánkat a katonai kórházi rendel
tetés alól felmenteni s miután időközben a közlekedési viszonyok is javultak, 
így a főbb akadályok megszűntével lehetővé vált, hogy munkánkat megkezd
hettük. Szeptember 14 — 17. napjain megtartottuk a beiratásokat s ugyan-
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akkor a javító- és felvételi vizsgálatokat is, szeptember 18-án pedig isteni
tisztelettel és iskolai ünnepséggel megnyitottuk a tanévet és szeptember 21-én 
megkezdtük a rendes tanítást, melyet Isten segedelmével, csak a rendes 
szünetek által megszakítva, fennakadás nélkül folytathattunk az iskolai év végéig.

A tanári testü le t és az in te rn á tu s i nevelőszem élyzet körében 
nem történt változás.

A kézimunka tanítónői állást a lefolyt tanévben is helyettesítéssel láttuk 
el. Tekintve a szakszerű kézimunkatanításnak nagy jelentőségét és kiváló 
nevelő hatását, kívánatos volna az állásnak szaktanítónővel való betöltése, 
még pedig lehetőleg olyannal, akinek egyúttal rajz is a szakmája, mivel ezen 
két tárgy között fennálló vonatkozások, kapcsolatok felhasználása e tanítást 
eredményesebbé teheti. Ez e megoldás anyagi szempontból is előnyös volna, 
sőt a fenntartó részéről újabb anyagi áldozatot egyáltalán nem követelne azon 
esetben, ha sikerülne az állást fizetéskiegészítő államsegéllyel rendszeresíteni.

Egyes tanerők személyi viszonyaira vonatkozólag tisztelettel jelentem, 
hogy Freyler Emma rendes tanítónő első és Gosztonyi (Grünberg) Margit 
rendes tanítónő harmadik ötödéves korpótléka 1915 szeptember hó 1-től 
esedékes.. (1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 64. és 86. 
pontja.) Tisztelettel kérem ezen 200—200 korona korpótlékok folyósítását.

T anulók  és in te rn á tu s i növendékek . Beiratkozott 107 rendes- és 
1 rendkívüli, tehát összesen 108 tanuló, vagyis 14-el kevesebb, mint az előző 
iskolai évben. Ez az eredmény, tekintve a felsőbb leányiskolák általános 
néptelenségét, valamint a háborúnak a tanintézetek látogatottságára tagad
hatatlanul gyakorolt kedvezőtlen hatását, teljesen kielégítőnek mondható.

Vallás szerint volt 80 ág. hitv. ev., 11 ref., 1 unitárius, 4 róm. kath. és 
12 izr. vallásu tanuló. Ezek a számok mutatják, hogy a tanulóknak vallás 
szerinti megoszlásában az intézet ev. jellege az idén még jobban kidombo
rodott, mint az előző években.

Az internátusbán az elmúlt iskolai évben 69 növendék lakott, tehát e 
tekintetben is kedvező volt az állapot, mert a rendelkezésre álló internátusi 
helyiségekben legfeljebb 70 növendék nyerhet megfelelő elhelyezést.

A tan ítá s  és nevelés munkáját az elmúlt iskolai évben is eddigi 
irányelveink szerint teljesítettük. Különös gondot fordítottunk növendékeink 
vallásos, erkölcsös érzelmeinek ápolására és fejlesztésére és ezirányu törek
véseinket hathatósan támogatta a Balikó Lajos vallástanár buzgó vezetése 
alatt álló belmissiói egyesület működése, amelyről iskolai Értesítőnk külön 
részletes jelentésben számol be.

Emellett gondunkat állandóan kiterjesztettük az áldozatkész hazaszeretet 
ápolására is és e tekintetben minden alkalommal felhasználtuk és értékesí
tettük a jelen nagy idők eseményeinek lélekemelő és a nevelés szempont
jából fölötte értékes tanulságait.

Ifjúságunk szorgalma és tanulmányi előmenetele a lefolyt iskolai évben 
is kielégítő, erkölcsi magaviseleté pedig teljesen megfelelő volt, miről az

4*
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évvégi bizonyítványok is határozott tanúbizonyságot tesznek. Az osztályozott 
103 tanuló közül csak 8 kapott elégtelen bizonyítványt, még pedig egy tárgy
ból 5, két tárgyból 2 és három tárgyból 1. Magaviseletből 101 tanuló kapott 
„jó“, 2 tanuló pedig „szabályszerű“ osztályzatot. Az osztályozásnál a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr 162.482/1914. számú rendeletével az állami 
felsőbb leányiskolák részére újonnan megállapított érdemjegyeket használtuk.

A tanítás természetesen teljesen az állami tanterv szerint folyt, de azon
kívül növendékeink, mint rendkívüli tárgyakat az elmúlt évben is egyházi 
éneket, zenét és fafaragást tanultak. Ez utóbbit Petrik Vilma nevelőnő meg
szokott odaadással és szakértelemmel tanította, amiért ezen munkásságának 
jóindulatú méltányolását ezen a helyen is bátorkodom a Mélyen tisztelt Főiskolai 
Nagybizottság szives figyelmébe ajánlani.

Az in tézet eg észség i v iszonyai az elmúlt iskolai évben nagyon 
kedvezők voltak. Súlyos vagy ragályos betegség sem a tanári testület, sem 
az ifjúság körében nem fordult elő s így e tekintetben teljesen zavartalanul 
folyhatott az iskolai munka.

L áto g atáso k . Gyurátz Ferenc püspök úr Varga Gyula esperes úr 
kíséretében kétszer szerencséltette intézetünket látogatásával, még pedig nov. 
25—27. és január 24—26. napjain.

Marusák Pál főigazgató, felsőbb leányiskolái miniszteri biztos úr, az 
állami felügyelet teljesítése céljából május 17—19. napjain látogatta meg 
intézetünket Varga Gyula és Weöres István felügyelő urak jelenlétében. Ez 
alkalommal is általában elismeréssel nyilatkozott az intézet állapotáról és 
munkásságáról, miről az illető értekezleti jegyzőkönyv is tanúskodik, melynek 
egyik példányát Püspök Úrhoz felterjesztettem.

Adományok, ajándékok, segélyügy. Hálával emlékezem meg azon 
adományokról és természetbeni ajándékokról, amelyek az elmúlt iskolai évben 
is, bár a rendesnél csekélyebb mértékben, intézetünk javára befolytak.

Pénzbeli adományok fejében 1914 május 16-tól 1915 május 15-ig a 
a következő összegek folytak be :

a) közvetlenül az intézeti p é n z tá rn á l........................  2242'— K
b) az egyházkerületi pénztárnál. ............................... 825'02 „

Összesen : 3067'02 K

Meleg elismerés illeti ifjúságunk áldozatkészségét is, különösen a hadi
segélyezések ügyében megindult mozgalmak iránti érdeklődését és lelkesedé
sét. Így növendékeink a tanítónők buzgó vezetése mellett kitartó szorgalom
mal nagymennyiségű meleg ruhanemüeket készítettek a hazáért küzdő hős 
katonáink részére, összesen 1552 korona értékben. Az anyagbeszerzés költ
ségeit nagyobbrészt a növendékek fedezték, a többi társadalmi úton gyűlt be. 
Továbbá tépést is készítettek növendékeink, szederlevelet gyűjtöttek, karácsonyi 
gyűjtést rendeztek katonáink javára és a Vöröskereszt-Egylet céljaira is ada-



koztak. Emellett még megtakarított filléreiket a belmissziói egyesület javára 
adományozták.

Mindezekről részletesen beszámol az iskolai Értesítő.
Az iskolai év befejezése. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az évzáró 

vizsgálatokat Püspök úr hozzájárulásával, a vallás- és közokt. minisztérium 
47169/915. sz. rendelete értelmében, már május 28—junius 2. napjain tartot
tuk meg, junius 3-án pedig hálaadó istenitisztelettel és évzáró ünnepséggel 
befejeztük a tanévet, kiosztottuk a bizonyítványokat és elbocsátottuk a tanulókat.

Amidőn végül intézetünk életének minden 'mozzanatáról bővebb felvilá
gosítást nyújtó, a közelmúlt napokban megjelent iskolai Értesítőnkre bátor
kodom utalni, egyúttal kérem a mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottságot, hogy 
ezen jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

Kőszeg, 1915 junius 18-án. Mély tisztelettel:
Budaker G. Károly

Tudomásul szolgál. igazgató.

4 S .  A főiskolai nagybizottság 1914. évi junius hó 19-iki ülése jegyző
könyvének 44. pontja szerint a kőszegi felsőbb leányiskolái helyi bizottság a 
kőszegi leányiskolánál a kézimunka tanítónői állás azonnali rendszeresítése 
mellett foglalt állást.

A főiskolai nagybizottság az intézet jelenlegi helyzetére való tekintettel 
kimondotta, hogy amennyiben a kézimunka tanítónői állás az eddigi módon, 
1000 korona díjazással megfelelő erővel nem volna betölthető, úgy a kézi
munka órák ellátása egyelőre helyettesítés utján történjék.

Tekintettel arra, hogy a kézimunka tanítónői állás rendszeresítését a 
kőszegi felsőbb leányiskolánál a kiküldött miniszteri megbízott is sürgeti, 
a főiskolai nagybizottság az 1915. évi junius hó 30-iki ülés jegyzőkönyvének
12. c) pontja szerint — tekintettel a kézimunka szakszerű tanításának fontos
ságára a leányiskolában — akézimunka tanerői állás rendszeresítését elv
ben elfogadja, de a terv kivitelét elhalasztja, úgy, hogy a jövő 1915/16. iskolai 
évben a kézimunka tanítása a múlt tanévben követett eljárás szerint történjék.

Az egyházkerületi közgyűlés a nagybizottság elvi álláspontját 
elfogadja és a jövő iskolai évre vonatkozó intézkedését jóváhagyja.

4 3 .  A főiskolai nagybizottság az 1914. évi junius hó 19-iki ülése 
jegyzőkönyvének 46. pontja szerint a néhai Szalay Ferenc és neje Trsztyénszky 
Vilma által a kőszegi felsőbb leányiskola javára létesített ösztöndij-alapítvány 
bejelentésének tudomásul vétele mellett azt a javaslatot terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé, hogy úgy ezen ösztöndij-alapítvány kamatainak, vala
mint azon leányiskolái ösztöndíjaknak odaítélését, melyekre vonatkozólag az 
alapító-levelek nem intézkednek másképp, bizza a kőszegi helyi bizottságra, 
ameíy ez ügyben a tantestület véleményének meghallgatásával határoz.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.
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4 4 - Ugyanazon jkv. 47. p. szerint a főisk. nagybizottság a kőszegi h. bizott
ságnak azt a javaslatát, amely a kőszegi felsőbb leányiskolának gimáziumi tanfolya
mokkal (VII.—Vili. osztály) való kibővítését ajánlja, — nem helyesli s azt az 
egyházkerületi közgyűlésnek sem javasolja, ellenben elérkezettnek látja az 
időt arra, hogy atanítónőképző-intézet felállításának kérdésével behatóan foglal
kozzék s ezen fontos kérdésnek tanulmányozására egy albizottságot küldött ki.

Az albizottság véleményes javaslatát a főiskolai nagy bizottság 1915. évi 
március hó 9-iki ülésében tárgyalta és azt a határozatot hozta, hogy az al
bizottság által előterjesztett memorandum ez ülésen elhangzott vélemények 
figyelembe vételével kiegészíttessék, illetve módosíttassák.

Az albizottság módosított javaslatát a főiskolai nagybizottság az 1915. 
évi junius hó 30-án tartott ülésében tárgyalta s jegyzőkönyvének 16. pontja 
szerint a következő határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi köz
gyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy : a) a kőszegi felsőbb 
leányiskolát megszünteti s annak helyébe a soproni ev. egyházközség által 
amúgy is tervbe vett ev. polgári leányiskola mellé, azzal kapcsolatban — 
lehetőleg az egyetemes egyház által állandó fenntartási segéllyel támogatott — 
evang. tanítónőképző-intézetet állít föl Sopronban, b) Az egyházkerület az a) 
pontban foglalt elhatározását az egyetemes közgyűlésnek bejelenti és fölkéri, 
hogy a tervbe vett tanítónőképző-intézetet megfelelő évi állandó fenntartási 
segéllyel támogatni és ez alapon egyetemes jellegű intézetnek elismerni 
szíveskedjék.

c) Az egyházkerület a) pontban foglalt elhatározását bejelenti a soproni 
ev. egyházközségnek és megkérdezi, váljon az általa amúgyis tervbevett ev. 
polgári leányiskola és az egyházkerület által ezzel kapcsolatban Sopronban 
létesítendő tanitónőképző-intézet ügyében főleg e két intézet viszonyának meg
állapítása céljából hajlandó-e az egyházkerülettel tárgyalásokba bocsátkozni ? 
és igenlő esetben fölkéri, hogy a jelzett ügyben az egyházkerületi közgyűlés 
által kiküldendő bizottságba a maga képviseletében megbízottakat kiküldeni 
s azoknak neveit az egyházkerületi elnökséggel közölni szíveskedjék.

d) Az egyházkerület az a) pontban foglalt elhatározását Sopron sz. kir. 
városnak bejelenti és fölkéri, hogy a jelzett fontos kulturális célra megfelelő 
helyen 3—4 holdnyi telket, illetve ennek megfelelő összeget adományozni 
szíveskedjék.

e) Az egyházkerületi közgyűlés kívánatosnak tartja ugyan, hogy a fenn- 
tebbi pontokban foglalt szándékai már az 1917-iki jubileumi esztendőben 
megvalósíttassanak s e célból minden lehetőt igyekszik elkövetni, de azért a 
kőszegi leányiskola tényleges megszüntetésének, a polgári leányiskolával kap
csolatos tanitónőképző-intézet felállításának időpontját a lehetőséghez képest 
majd külön határozatban fogja megállapítani.

f) Az összes részletekre vonatkozó és előbb a főiskolai nagybizottság 
elé terjesztendő javaslatok megtételére az egyházkerületi közgyűlés egy külön
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albizottságod küld ki, melynek tagjaihoz csatlakoznak a soproni egyház- 
község esetleges megbízottai.

Az egyházker. közgyűlés a főiskolai nagybizottság javaslatát egész 
terjedelmében elfogadja, csupán annak b) pontján eszközli a követ
kező változtatást: b) Az egyházkerület az a) pontban foglalt el
határozását az egyetemes közgyűlésnek a Kapi Gyula és Papp 
József által készített és a tanítónőképző-intézet szervezését és költ
ségvetését tartalmazó,a kiküldött albizottság 1915. évi április 8-án 
tartott ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt s nyomtatásban is meg
jelent memorandum fölterjesztésével kapcsolatba bejelenti és föl
kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a tervbe vett tanitónőképző- 
intézetet megfelelő évi fenntartási segéllyel támogatni és egyetemes 
jellegűnek elismerni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés az f) pont értelmében kiküldendő 
bizottságba a maga részéről az egyházkerületi elnökség vezetése 
alatt a következő tagokat küldi ki : Bancsó Antal, Budacker G. 
Károly, Héring Zsigmond, Hollós János, Kapi Gyula, dr. Ostffy 
Lajos, Papp József, dr. Schneller Aurél, Varga Gyula, Weöres 
István és dr. Zergényi Jenő.

4r£>. A főiskolai nagybizottság az 1914. évi junius hó 19-iki ülése jegyző
könyvének 32. p. szerint tárgyalta és tudomásul vette Németh Sámuel afelsőlövöi 
ev. főgimnázium igazgatójának 1913/14. évre szóló jelentését. A jelentés szerint 
beiratkozott 188 tanuló, 4-el több, mint a múlt évben, két tanárt hosszabb 
ideig tartó betegség miatt helyettesíteni kellett. Az 1913. évben 29000 K állam
segélyben részesült; az intézet háztartása ez évben még mindig nem érte el 
az egyensúlyt, még mindig van deficit.

Ugyanazon igazgatónak az 1914/15. tanévről szóló jelentése fájdalommal 
emlékezik meg Thirring János, Séra István és Wágner Ferenc tanárok halá
láról, kik közül az utóbbi a harctéren szerzett betegségben halt meg. Beirat
kozott 178 nyilvános tanuló, vizsgálatot tett 175 nyilvános és 3 magántanuló. 
A tanítás szeptember 15-én vette kezdetét és a tornatanítás kivételével október 
végétől kezdve a rendes óraszámokkal, összevonás nélkül folyt. A háború 
azonban itt is éreztette hatását, a megüresedett állásokat megfelelő szakos 
tanárokkal betölteni nem sikerült, a hadbavonultakkal s a betegség miatt egy 
évre szabadságolt tanárral együtt összesen hat tanárt kellett pótolni, ami 3 
kisegítő helyettes tanár alkalmazásával s az intézeti tanárok ingyenes óra
többlet vállalásával történt. A tanítás eredménye s a tanulók erkölcsi maga
viseleté kielégítő. A tanuló-ifjuság részére előadásokat rendeztek a világ
háború köréből és hazafias célokra gyűjtöttek s a tanuló-ifjuság körében 
vöröskeresztes különítményt alakítottak. Az intézeti alapokból a hadikölcsönre 
az intézet 7450 kor. összeget jegyzett. A besorozott tanulókat szabályszerű 
módon bocsátották el.

Az egyházkerületi közgyűlés a felsőlövői ev. főgimnázium
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állapotáról szóló jelentéseket tudomásul veszi, az intézet gyászát 
illetőleg őszinte részvétét fejezi ki és a hazáért hazafias kötelesség 
teljesítése közben elhalt Wágner Ferenc tanár emlékét kegyelettel 
megörökíti.

‘1 -6 . A főiskolai nagybizottság az 1914 junius 19-iki ülése jegyző
könyvének 32. pontja szerint tárgyalta és tudomásul vette Stettner Aurél felső
lövői tanítóképző-intézeti igazgatónak a felsőlövői ev. tanítóképző-intézet 1913/14. 
tanévi állapotáról szóló jelentését s elismerését fejezte ki Graiziger Kornél 
felsőlövői főgimnáziumi tanárnak, aki az I. osztályban a mennyiségtant heti 
4 órában mint óraadó ingyen tanította.

A jelentés szerint beiratkozott 57 tanuló, 10-el több, mint a múlt évben. 
Tanári karuk még nem teljes, különösen érzik a képesített rajz- és torna
tanár hiányát.

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 10000 K építési 
államsegélyt engedélyezett, amit a fenntartó testület a szükségnek megfelelően 
szeretett volna tanszerekre fordítani ; ezen kérelmet a minisztérium elutasította 
s a minisztérium sürgetésére a fenntartó hatóság elhatározta egy új tanító
képző-intézeti épület emelését. Az intézet anyagi helyzete mindazáltal súlyos, 
adóssága 11000 korona, kellő fenntartási alapja nincs.

Bráder Józsefnek, a felsőlövői tanítóképző-intézet igazgató-helyettesének 
a felsőlövői tanítóképző-intézet 1914/15-iki tanévi állapotáról szóló jelentése 
mindenekelőtt utal azokra a háború által okozott nagy nehézségekre, amelyekkel 
ebben a tanévben meg kellett küzdeni.

Néhány tárgyat az igazgató és a tanár hadbavonulása következtében 
egyáltalán nem taníthattak, de ezekre a tárgyakra nézve a nagymélt. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr megengedte, hogy a növendékek magánúton 
készülve, a rendes vizsgálatot letehessék s bizonyítványaikat kikaphassák. 
Király János dr. r. kath. hitoktató heti 2—2 órát, Putsch Alfréd főgimnáziumi 
tanár heti 1 — 1 órát díjtalanul látott el. A gyakorló-iskola vezetése helyettesítés 
útján történt.

Az intézetbe 60 rendes és 1 magántanuló iratkozott be. A tanulmányi 
előmenetel és a magaviselet kielégítő, az egészségi állapot azonban kedve
zőtlen volt, 2 tanuló meghalt, 59 vizsgázott tanuló közül 8 javító vizsgálatra 
utasíttatott ; tanítóképesítést 10, kántorképesítőt 3 tanuló nyert. A besorozott 
tanulók azokból a tárgyakból, amelyeket nem tanítottak, a hadi szolgálatból 
való visszatértük után tesznek vizsgálatot.

Az intézet építési ügyét is hátra vetették a háborús bonyodalmak. Az 
épület végleges terve és költségvetése elkészült, de az illető pénzintézet a 
törlesztéses kölcsönre vonatkozó ajánlatát visszavonta. Az 1913/14. évi számadás 
1402 K 80 fill, hiánnyal záródott, az intézet adóssága 12000 koronára növe
kedett. Az intézet fennállása megfelelő alappal biztosítva nincs, fenntartását 
csak a befolyó adományok teszik lehetővé.

Az egyházkerület a bemutatott igazgatói jelentéseket tudó-
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másul veszi azzal, hogy a más intézetbeli, illetve más fenhatóság 
alatt álló tanárok díjtalanul végzett munkájáért a maga részéről is 
elismerését fejezi ki.

4 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja és az 1915. évi junius hó 
30-iki ülés jegyzőkönyvének 13. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 
tudomásul vette Gyalog István bonyhádi főgimnáziumi igazgatónak a bony
hádi ev. főgimnázium 1913/14-iki, illetőleg 1914/15-iki tanévi állapotáról szóló 
jelentéseit.

Az 1913/14-iki tanévről szóló jelentés szerint beiratkozott 351 tanuló. 
A fenntartó hatóság rendes tanárrá választotta Rózsa Sándor selmeczbányai 
ev. tanítóképző-intézeti tanárt. A fenntartó testület végleg megengedte az egy
folytában való tanítást és határozatiig kimondotta, hogy az 1914. évi XXVII. 
t.-c. szerint a tanárokra hárított 2%-os nyugdijjárulékot az 1914. évi január 
1-től kezdődőleg az iskolai pénztár fizesse.

A tanulmányi előmenetelt illetőleg az I. félévben a követelményeknek 
340 tanuló közül 225 felelt meg teljesen, a jelentés szerint azonban az év
végi eredmény tetemesen fog javulni. Ez az eredmény a következő tanévi 
jelentésekbe fölvett adatok szerint a javító és pótvizsgálatok tekintetében a 
következő: tanulmányi tekintetben a követelményeknek megfelelt 942°/0, nem 
felelt meg 8'8%, magaviselet tekintetében jó 85-8%, szabályszerű 14-2%.

Az 1914/15. tanévről szóló jelentés szerint a beiratások szeptember 
1—6. napjain voltak, a tanév megnyitása 7-én volt. A beiratkozott tanulók 
száma 355, meghalt 1, eltávolíttatott 1, önként kilépett 8. A besorozott 28 
tanuló a 913/915. sz. min. rendelet értelmében kapott osztály-, illetve érettségi 
bizonyítványt. A többi, I.—VII. osztálybeli tanulók közül 338 tanuló tett osztály
vizsgálatot, akik közül tanulmányi tekintetben megfelelt 77%, nem felelt meg 
23%, magaviseletre nézve jó 93%, szabályszerű 7%. A bukott tanulók közül 
58 javító vizsgálatot tett, 20 az évet elvesztette. A tanítás hét tanár hadba- 
vonulása miatt beállott tanárhiány következtében óraszám-redukálással történt. 
A tanári testület a valláserkölcsi nevelésre s a hazafias szellem ápolására 
nagy gondot fordított és nem feledkezett meg a hazafias feladatokkal kap
csolatban a jótékonyság gyakorlásáról sem. Az intézet anyagi állapotában 
nagyobb zavarok nem fordultak elő. A minisztérium az államsegélyt ez évben 
sem emelte. Tanulók jutalmazására 300 K adomány folyt be. Az intézet 700 K 
ösztöndíjat osztott ki s tandijak elengedése által is segített több szegénysorsú 
tanulót. A tanévet az I.—VII. osztállyal május 22-én zárták be, az érettségi 
vizsgálat 9 növendékkel junius 9-én volt.

Tudomásul szolgál.
-4 8 . A főiskolai nagybizottság az 1914 junius 19-iki ülése jegyző

könyvének 35. pontja és az 1915 junius 30-iki ülése jegyzőkönyvének 14. 
pontja szerint tárgyalta az egyházkerület fenhatósága, illetve felügyelete alá 
tartozó középfokú iskoláknak a miniszteri megbízottak által az 1913/14., illetve 
1914/15. tanévben történt megvizsgálásáról szóló jegyzőkönyveket.
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A miniszteri megbízottak mindkét tanévre vonatkozóan általában el
ismeréssel nyilatkoznak a tanártestületek buzgóságáról s a háborús tanévre 
vonatkozólag dicsérettel emelik ki azt, hogy az itthon maradt tanárok nagyobb 
tehervállalással s annak hűséges teljesítésével tettek a nehéz időkben hazafias 
kötelességüknek eleget. A soproni lyceumnak az 1913/14. évi megvizsgálá
sáról fölvett jegyzőkönyv szerint Várossy Tivadar győri tankerületi főigazgató 
mint miniszteri megbízott ismét hangsúlyozta, hogy a soproni lyceum számára 
új épület emelése okvetlenül szükséges. A felsőlövői ev. főgimnáziumnak a 
miniszteri megbízott által történt meglátogatása alkalmával fölvett jegyző
könyvből az tűnik ki, hogy külön görögpótló tandijat is szednek. — A fő
iskolai nagybizottság akülön görögpótló tandíj szedésének beszüntetését javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés a fenhatósága, illetve felügyelete 
alá tartozó középfokú iskoláknak a miniszteri megbízottak által 
történt meglátogatásáról szóló jelentését tudomásul veszi s ezzel 
kapcsolatban azt óhajtja, hogy a felsőlövői főgimnáziumban a külön 
görögpótló tandíj, amennyiben az egyoldalúan terheli a tanulókat 
és az állammal kötött szerződéssel ellentétben van, megszüntettessék 
és ha a tandíj emelésére még tovább is szükség van, úgy a fenn
tartó hatóság más úton gondoskodjék az összes tanulók tandíjának 
emeléséről.

•4 0 -  A főisk. nagybizottság 1914 junius 19-iki ülése jegyzőkönyvének
36. pontja szerint tudomásul vette főtiszt, püspök úr azon jelentését, hogy az 
egyházkerület fenhatósága és felügyelete alá tartozó középfokú iskolákat az 
1913/14. tanévben meglátogatta s mindenütt a legodaadóbb buzgalmat tapasz
talta, s igy az összes tanártestületeknek méltán szavazhat elismerést az egyház- 
kerület.

Örvendetes tudomásul szolgál.
5 0 .  A főiskolai nagybizottság az 1915 március 9-ikén tartott ülése 

jegyzőkönyvének 12. pontja és az 1915 junius 30-án tartott ülése jegyző
könyvének 18. pontja szerint tárgyalta Hetvényi Lajos főiskolai nagybizottsági 
jegyzőnek a beérkezett hitoktatói jelentések alapján a nem ág. hitv. evang. 
középfokú iskolákban az 1913/14., illetőleg 1914/15-ik tanévben végzett hit
oktatásról szóló összefoglaló jelentéseit.

Az 1913/14-ik tanévre vonatkozó összefoglaló hitoktatói jelentés a következő:

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség!
Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság!

A nem ágost. hitv. evang. középfokú iskolákban végzett evang. vallás
tanításról szóló jelentésemet a hozzám érkezett adatok szerint a következőkben 
bátorkodom mély tisztelettel előterjeszteni.

Kezeimhez érkezett 15 nem ágost. hitv. evang. középiskolára vonatkozó 
hitoktatói vizsgálati jelentés és a soproni felső egyházmegye tanügyi bízott-
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sága elnökének az illető egyházmegye hitoktatására vonatkozó összefoglaló 
táblázata, melyből mint idetartozókat a soproni állami felsőbb leányiskolára 
és a soproni állami felsőkereskedelmi iskolára vonatkozó adatokat vettem 
át. — Ezen 17 intézet között van 9 gimnázium, még pedig 1 református: a 
gyönki algimnázium, 3 állami : a szentgotthárdi, zalaegerszegi, szekszárdi ; 
1 kir. kath. főgimn. : a dombóvári, 4 szerzetesi róm. kath. főgimn. : a kőszegi, 
keszthelyi, győri, szombathelyi, 1 magánintézet : a soproni Láhne-féle nyil
vános főgimnázium ; van továbbá 3 állami főreáliskola, u. m. : a soproni, a 
győri és a szombathelyi, 2 katonai főreáliskola: a soproni honvéd főreál és 
a kismartoni katonai főreál, 1 állami felső kereskedelmi iskola : a soproni és 
1 állami felsőbb leányiskola : a soproni. A felsorolt intézetekben 13 lelkész, 2 
hitoktatói segédlelkész és 1 tanító végezte a vallástanítást és pedig 14 helybeli 
és 2 más községbeli. A beérkezett jelentések szerint vallásoktatásban részesült 
433 tanuló. Vizsgálatot tett 360 tanuló, amit az a körülmény magyaráz meg, 
hogy a katonai iskolákban hadügyminiszteri rendelet értelmében nem tartanak 
vizsgálatot. A tanulók között vallásra nézve volt 367 ág. h. evang., 59 refor
mátus, 2 unitárius és 1 anglikán. Konfirmáltatott 31.

A tanítás osztályok összevonásával csoportokban történt. A jelentések 
szerint a legtöbb helyen minden csoportot a tantervnek megfelelően heti 2 
órában tanítottak, de volt heti 1 órai tanítás is. A legtöbb jelentésből nem 
tűnik ki, hogy mely osztályokat vontak össze ugyanazon tananyag tanulására, 
ami pedig kívánatos. A tanítás általában engedélyezett tankönyvek alapján 
történt. Egy helyen a vallástanító református hittani könyveket is használt, 
bizonyára a református tanulók használatára. Néhány helyen nem vették tekin
tetbe azt, hogy egyetemes egyházunk a középfokú iskolák számára új vallás
tanítási tervet léptetett életbe. Az eredmény a jelentések szerint általában jó.

Végül meg kell még jegyeznem, hogy több helyről jelentés egyáltalában 
nem érkezett a gimnáziumokra vonatkozóan sem. Valószínű, hogy a polgári 
iskolákra vonatkozó jelentések az elemi iskolaiakhoz kerültek, holott egye
temes egyházunk a tantervet és az útmutatást ezekre vonatkozóan is a közép
iskolákéval egyöntetűen állapította meg, tehát az egyforma elbírálás néző
pontjából azok is idetartoznak.

Az elmondottak alapján a következő javaslatokat bátorkodom tenni:
1. A beküldött jelentéseket a főiskolai nagybizottság tudomásul veszi s 

az illető hitoktatóknak köszönetét szavaz.
2. A főiskolai nagybizottság felhívja az esperes urakat, hogy egyház

megyéjükre vonatkozólag a nem evang. iskolákban végzett hitoktatást tartsák 
számon, idevonatkozóan a hitoktatói vizsgálati jelentéseket legkésőbb julius 
hó 4-ikéig követeljék be s azonnal küldjék be a püspöki hivatalba. Ha vala
mely nem evang. iskolában nincs evangélikus növendék s így ott hitoktatásra 
szükség nincs, az illetékes lelkész arról is jelentést tenni tartozik.

3. A főiskolai nagybizottság kimondja, hogy a főisk. nagybizottság elé 
az azokra a középfokú iskolákra vonatkozó hitoktatói jelentések tartoznak,



60

amelyekre vonatkozólag az egyetemes egyház a tantervet és útmutatást egy
öntetűen állapította meg s egy könyvben adta ki. Ezek a következők : közép
iskolák (gimnázium, főreáliskola), polgári fiú- és leányiskola, felsőbb leány
iskola, felső kereskedelmi iskola, katonai al- és főreáliskolák, hadapród iskolák.

4. A főiskolai nagybizottság szükségesnek tartja, hogy csoportonként a 
heti 2 óra lehetőleg mindenütt megtartassék s az osztályösszevonás mikéntje 
a jelentésekben feltüntettessék. Egyúttal kimondja a főiskolai nagybizottság, 
hogy ugyanazon tananyag tanulására csak két-két szomszédos osztály von
ható össze. (I.—II., III.—IV. stb.)

5. A főiskolai nagybizottság felhívja a középfokú iskolákban tanító hit
oktatókat arra, hogy az egyetemes egyház által a középfokú iskolákra vonat
kozóan kiadott új vallástanítási tervet és útmutatást tekintetbe vegyék s 
amennyiben már az új tantervnek megfelelő engedélyezett tankönyvek jelentek 
meg, azokat használják.

Kiváló tisztelettel maradtam
Főtiszt, és Mélt. Elnökségnek s a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottságnak

1914 augusztus 14. alázatos szolgája:
Hetvényi Lajos

főisk. nagybiz. jegyző.

Az 1914/15. tanévről szóló összefoglaló hitoktatói jelentés a következő:

Főtisztelendő és Méltóságos Elnökség !
Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottság !
A nem ágost. hitv. evang. középfokú iskolákban végzett evang. vallás

tanításról szóló jelentésemet a hozzám érkezett adatok szerint a következők
ben bátorkodom mély tisztelettel előterjeszteni : Kezeimhez érkezett 72 nem 
ágost. hitv. evang. középfokú iskolára vonatkozó hitoktatói vizsgálati jelentés. 
Ezen 72 intézet között van 17 gimnázium, mégpedig 3 református, u. m. a 
csurgói, pápai, gyönki ; 3 állami : szekszárdi, zalaegerszegi, szentgotthárdi, 
8 szerzetesi róm. katli. főgimnázium, u. m. : a kőszegi, győri, keszthelyi, 
nagykanizsai, pápai, veszprémi, szombathelyi, pécsi ; 1 kir. kath. főgimná
zium : a dombóvári, egy magánintézet: a soproni Láhne-féle nyilvános fő
gimnázium ; 5  állami főreáliskola, u. m. : a szombathelyi, sümegi, győri, 
pécsi, soproni ; 2 áll. felsőbb leányiskola, u. m. : a győri és soproni ; polg. 
fiú- és leányiskola 39, mégpedig: a soproni, körmendi, pinkafői, győri, nagy- 
kanizsai, keszthelyi, tapolczai, veszprémi, paksi, Csáktornyái, alsólendvai, sár
vári, czelldömölki, zalaszentgróti, siklósi, szekszárdi, dunaföldvári, barcsi, kő
szegi, szombathelyi, kismartoni, pápai (izr.), pécsi (magán) polgári fiú- és 
részben egyszersmind leányiskolák, továbbá a pápai, zalaegerszegi, győri, 
tapolczai, pécsi, szekszárdi, paksi, csurgói, pinkafői, szombathelyi, pápai (ref.), 
szombathelyi (róm. kath.), veszprémi (róm. kath.), kőszegi (róm. kath), domb
óvári (magán), soproni (tiszti) polgári leányiskolák. Katonai iskola 3, u. m. ;
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a pécsi honvéd hadapród-, soproni honvéd főreál-, a kismartoni katonai fő
reáliskola ; felsőkereskedelmi iskola 6, u. m. : a győri, veszprémi, zalaeger
szegi, szombathelyi, pécsi, soproni. A felsorolt intézetekben 34 lelkész, 1 
theológiai segédtanár, 3 segédlelkész hitoktató, 4 tanító, 1 polgári iskolai 
tanítónő, 1 theol. akad. hallgató végezte a hitoktatást és pedig 37 helybeli és 
7 más községbeli.

A beérkezett jelentések szerint vallásoktatásban részesült 1428 nem ág. 
hitv. evang. középfokú iskolába járó középfokú iskolai tanuló. Vizsgálatot tett 
1185 tanuló, amely alacsonyabb számot a vallásoktatásban részesített tanulók 
számával szemben az magyaráz meg, hogy a kimaradottakon kívül a katonai 
iskolákban nincs vizsga és a nagykanizsai nem evang. iskolák tanulóival az 
iskolai év hirtelen történt bezárása és megfelő helyiség hiánya miatt nem 
tartottak vizsgálatot. A vallásoktatásban részesített tanulók között volt 1107 
ág. hitv. ev., 113 református, 1 unitárius. Konfirmáltatott 161.

A tanítás általában osztályok összevonásával csoportokban történt. A 
jelentések szerint túlnyomó számban minden csoportot a tantervnek meg
felelően heti 2 órában tanítottak, de azért még elég sok helyen volt heti 1 
órai tanítás is. — A legtöbb jelentésből még mindig nem tűnik ki, hogy 
mely osztályokat vontak össze ugyanazon tananyag tanulására s az egyes 
csoportok külön-külön mit tanultak és mely tankönyv alapján ?

A tanítás általában engedélyezett tankönyvek alapján történt. Az ered
mény a jelentések szerint általában jó. A hitoktatói vizsgálati jelentések az 
idén általában rendesen beérkeztek, csak néhány helyről maradt még el.

A fentebbi összefoglalás alapján javasolom : a főiskolai nagybizottság a 
beküldött jelentéseket vegye tudomásul azzal, hogy kívánatosnak tartja, hogy 
a hitoktatók jelentéseikben világosan feltüntessék, mely osztályokat vontak 
össze és az egyes csoportok mit tanultak mely tankönyv alapján.

Kiváló tisztelettel maradtam
a Főtiszt, s Mélt. Elnökségnek s a Mélyen tisztelt Főiskolai Nagybizottságnak

1915 junius 29. alázatos szolgája:
Hetvényi Lajos

főisk. nagybiz. jegyző.

Előadó megjegyzi, hogy a bonyhádi róm. kath. polgári leányiskolában 
az 1914/15. tanévben végzett hitoktatásról szóló jelentés a főiskolai nagy
bizottsági ülés után jutott kezeihez, így ennek adatai még a főiskolai nagy
bizottság elé terjesztett jelentéshez a megfelelő helyre csatolandók. A tanulók 
száma itt 12 rendes- és 1 magántanuló, a vizsgálaton részt vett 12 rendes
és 1 magántanuló, mind ág. hitv. evang. vallásu ; a tanulók közül konfir
máltatott 6 ; a tanítást az ottani főgimnázium vallástanára 3 csoportban heti 
1—1 órában engedélyezett tankönyvek alapján szép eredménnyel végezte.

A főiskolai nagybizottság az előterjesztett összefoglaló jelentéseket tu
domásul vette s előadónak jelentésében előterjesztett javaslatait elfogadta.
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Az egyházkerületi közgyűlés az 1913/14. és az 1914/15. tan
évben a nem evang. középfokú iskolákban végzett hitoktatásról 
szóló összefoglaló jelentéseket s a pótló jelentést tudomásul veszi 
s a főiskolai nagybizottság által elfogadott javaslatokat határo
zattá emeli.

£>I- A főiskolai nagybizottság az 1914. évi junius hó 19-én tartott 
ülése jegyzőköuyvének 53. pontja szerint tárgyalta Horváth Sándor tolna— 
baranya—somogyi egyházmegyei főesperes fölterjesztését az iránt, hogy a 
kaposvári iskolák evang. növendékeinek vallásoktatásával Schöpf Gyula ecsényi 
lelkésznek e tisztről való lemondása folytán Pethő János kaposvári siketnéma- 
intézeti tanár bizassék meg, akit az említett fölterjesztés törekvő, egyházias 
érzésű egyéniségnek jellemez, akire nyugodt lélekkel rá lehet bízni az evang. 
növendékek hitoktatását, aki hajlandó a vallástanításra jogosító képesítést is 
megszerezni, ha ezt az ügyet a törvény szabályozza.

A főiskolai nagybizottság ez ügyben a következő határozatot hozta :
A főiskolai nagybizottság mindenekelőtt elvileg megállapítja azt, hogy 

abban az esetben, ha majd Kaposvárott rendes lelkészi állás szerveztetik, 
akkor a hitoktatás joga és kötelessége az illető lelkészt illeti. Ennek bekövet
kezéséig a kaposvári evang. növendékek vallásoktatása az ecsényi evang. 
lelkész hatáskörébe tartozik mindaddig, mig erről az illetékes lelkész le nem 
mond, vagy pedig mig egyéb lelkészi elfoglaltsága következtében a kaposvári 
vallásórák megtartására képtelenné nem lesz, amit az illetékes esperes föl- 
terjesztésére a főiskolai nagybizottság útján az egyházkerületi közgyűlés álla
pít meg. A jelen esetben az illetékes ecsényi lelkész lemondása forog fenn 
s tekintettel arra, hogy theológiát végzett evang. egyén, akire a hitoktatást 
bízni lehetne, Kaposvárott nincs s az evang. tanulókat hitoktatás nélkül 
hagyni nem lehet, a főiskolai nagybizottság az illetékes esperes ajánlata alap
ján azt javasolja, hogy mindaddig, mig egyházunk a vallásoktatás ügyét az 
ilyen esetekre vonatkozólag is nem rendezi, bizassék meg Pethő János ka
posvári siketnéma-intézeti tanár az ottani evang. növendékek vallásoktatásával 
azon feltétel alatt, ha vele megelőzőleg az illetékes esperes colloquiumot tart 
annak megállapítása céljából, hogy az illetőnek van-e annyi vallástani tárgy- 
ismerete, hogy képes lesz a középfokú iskolákban a vallástant tanítani ? — 
Az eredményről az illetékes esperes főtiszt, püspök úrnak jelentést tegyen, 
aki kedvező jelentés esetén Pethő Jánosnak a megbízást megadja, vallás
vizsgájára pedig biztost küld ki, aki az eredményről jelentést tenni tartozik.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság fen
tebbi javaslatát elfogadja és határozattá emeli.
A főiskolai nagybizottság az 1915. évi március hó 9-én tartott 

ülése jegyzőkönyvének 13. pontja szerint tudomásul vette Hetvényi Lajos 
előadónak egyházkerületünk középfokú iskolái 1913/14. tanévi viszonyairól a 
statisztikai adatok alapján összeállított összesítő jelentését. Előadó egyúttal 
előterjeszti az összesítő jelentést az 1914/15. tanévi állapotokra vonatkozóan.
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Az 1913/14. tanévre vonatkozó összesítő jelentés a következő:

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerüteti Közgyűlés !

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület középfokú iskoláinak viszo
nyairól az 1913/14. tanévben a következőkben van szerencsém jelentést tenni.

A kőszegi felsőbb leányiskolának az év elején 122, a tanév végén 121 
(a múlt évihez képest-}- 10) növendéke volt, köztük 71 bentlakó (a múlt évi
hez képest — 4) ; a magántantanulók száma 5. Az oktatást az igazgatóval 
együtt 9 rendes és 11 óraadó, összesen 20 tanár végezte (öttel több, mint a 
múlt évben). A növendékek közül 87 (-}- 6) =  71 -3% (— 1%) ágost. hitv. 
evang. és 107 (-}- 17) == 87-7°/0 (-|-7 '4% ) magyar anyanyelvű volt. Kitűnő 
előmenetü 11, jeles 27, jó 39, elégséges 38, elégtelen 5 ; vizsgálatlan maradt 
1 tanuló. Elégtelen osztályzatot a tanulók 4'16%-a kapott (a múlt évihez 
képest — 2'2%). Egészen tandíjmentes volt 31, ösztöndíjas 9, jutalomdíjas 4 
növendék. így kedvezményes és jutalmazott a tanulók 36'36%-a volt. Az in
tézet összes jövödelme 94.805 K, összes kiadása pedig 102.520 K volt; a túl- 
kiadás tehát 7715 K, 836 K-val több, mint a múlt évben.

A két (soproni és felsőlövői) négy tanfolyamu tanítóképző-intézetnek az 
év elején 146 (a múlt évihez képest-f-20), az év végén 148 (a múlt évihez 
képest -f- 29) növendéke volt, kiket összesen 19 tanár oktatott. Mindkettőnek 
volt I.—VI. oszt. gyakorló-iskolája, a sopronival pedig gazd. ismétlő-iskola 
is volt kapcsolatban. A növendékek közül bennlakó volt összesen 73, ösztön
díjas 51, tandíjelengedésben részesült 49 tanuló. Az ösztöndíjak összege 
2389 K 96 f, a tandíjelengedés egyenértéke 990 K. Egyéb jótéteményben ré
szesült 51 tanuló 2938 K értékben. Oklevelet 31-en nyertek. A növendékek 
közül 99 =  66% volt ágost. hitv. evang. és 108 =  72% magyar anyanyelvű.* 
A tanulók előmenetéről a statisztikai adatok az iveknek e tekintetben való 
hiányossága miatt nem adnak felvilágosítást. A két intézet összes bevétele 
72.650 K 47 f, kiadása pedig 78.859 K 97 f volt s így 6209 K 50 f túlki- 
adása volt ezeknek az intézeteknek. (A túlkiadás összesen 669 K 50 f-rel 
kevesebb, mint a múlt évben. A folyó évi túlkiadásból a soproni tanító
képzőre 4472 K 50 f, a felsőlövőire pedig 1737 K esik. Az egyes intézetek 
túlkiadásainak a múlt évihez való viszonyát külön-külön a rendelkezésemre 
álló adatokból ez idő szerint még nem mutathattam ki.

A három nyolcosztályn (soproni, felsőlövői és bonyhádi) gimnáziumba 
felvétetett 869 tanuló (a múlt évihez képest — 12), vizsgálatot tett 837 tanuló 
(— 10), köztük 24 magántanuló (— 2) és 43 ismétlő ( + 5 ) .  A görögpótló 
tanfolyamot 152 tanuló (-}- 19) hallgatta, az összesnek 17-5% -a (a múlt évi
hez képest-}- 1'8%)- Ösztöndíjas volt 115 tanuló, jutalomdíjas 48 tanuló. A 
kiosztott ösztöndíj összege 5029 K, a jutalomdíjé 665 K. Ebből egy tanulóra

* Intézetenként ág. hitv. ev. Sopronban 74'7°/o, Felsölövön 56’3ll/o; magyar anya
nyelvű Sopronban 83'5°/o, Felsölövön 58-3u/o.
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átlag 44 K 60 f ösztöndíj és 13 K 85 f jutalomdíj esik. Ezenkívül még 
alumneumi kedvezményben s más természetbeli segélyben részesült ki nem 
mutatott számú tanuló összesen 5057 K értékben. A tanulók közül egészen 
tandíjmentes volt 44 tanuló, részben tandíjmentes 98 tanuló. Ágost. hitv. ev. 
volt 498 tanuló (-j- 6) =  57-3% (intézetek szerint az ágost. hitv. evang. 
tanulók aránya a következő : Sopronban 78 2%, Felsőlövőn 55-8%, Bony- 
hádon 38'5%)- A magyar anyanyelvű tanulók száma összesen 659 (a múlt 
évihez képest — 17) =  77% ; (intézetek szerint a magyar anyanyelvű tanulók 
aránya a következő : Sopronban 807% , Felsőlövőn 63‘8%, Bonyhádon 80'6%). 
Jeles előmenetelü volt 54, jó 130, elégséges 484, egy tárgyból elégtelen 64, 
két tárgyból elégtelen 69, több tárgyból elégtelen 34. Elégtelen osztályzatot 
nyert átlag a tanulók 20%-a. (Az elégtelen osztályzatot nyert tanulók % 
száma intézetenként a következőképen oszlik meg: Sopronban 15*5%, Felső
lövőn 33-8%, Bonyhádon 16'5%.) Jó magaviseletü volt 705 =  84-2%, sza
bályszerű 102, kevésbbé szabályszerű 9. — Érettségi vizsgálatot tett 66 tanuló, 
közülük jelesen 15, jól 21, egyszerűen 23; javítóra 6, ismétlő vizsgálatra 
pedig 1 tanuló utasíttatott. Elégtelen osztályzatot nyert átlag az érettségit tett 
tanulók 16%-a. (Az elégtelen osztályzatot nyert tanulók %  száma intézeten
ként a következőkép oszlik meg: Sopronban 16%, Felsőlövőn 117%, Bony
hádon 0%- A három intézetben 41 rendes, 2 helyettes, továbbá 3 rendes és 
8 bejáró vallástanár és 2 tornatanító működött. Rendkívüli tárgyat 4-en ta
nítottak. Állami okleveles volt 41, nem okleveles 1. (A rendes vallástanárok 
oklevele a Ielkészi oklevél.)

A három középiskola összes vagyona 2,222.061 K. Az összes bevétel 
411.612 K, az összes kiadás pedig 414.367 K. (A pénzügyi helyzetre vonat
kozólag a részletes adatoka következők: A soproni lyceum pénztármaradéka 
944 K, a felsőlövői főgimnázium túlkiadása 3699 K, a bonyhádi főgimnázium
ban a bevétel teljesen fedezi a kiadást.) A három intézet rendes államsegélye
79.000 K, a tanárok állami fizetéskiegészítő pótléka 41.500 K (az előbbi 6000 
K-val, az utóbbi pedig 3767 K-val több, mint az előző évben).

Egyebekben a csatolt részletes kimutatás nyújt bővebb felvilágosítást s 
élénk képet tár elénk arról a fontos kulturális munkáról, melyet egyházkerü
letünk középiskolái a lefolyt évben is végeztek hazánk és egyházunk szolgá
latában.

Kiváló tisztelettel maradtam

a Főtisztelendő s Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlésnek

1914 augusztus hó alázatos szolgája:

Heívényi Lajos
a föisk. nagybiz. jegyzője, mint tanügyi előadó.
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Az 1914/15. tanévről szóló összesítő jelentés a következő:

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1914/15. tanévi viszonyairól 
a beküldött statisztikai adatok alapján a következő összefoglaló jelentést bá
torkodom tisztelettel előterjeszteni :

A kőszegi fetsőbb leányiskolának az év elején 107, a tanév végén 103 
növendéke volt (a múlt évihez képest— 15), köztük 69 bentlakó (a múlt évi
hez képest — 2), magántanuló nem volt (a múlt évihez képest — 5). Az ok
tatást az igazgatóval együtt 9 rendes- és 5 óraadó-, összesen 14 tanár vé
gezte. A növendékek közül 76 (— 11) =  67% (— 4-3%) ágost. hitv. evang. 
és 91 (— 16) =  88'3°/o ( + 0’6%) magyar anyanyelvű volt. Jeles előmenetelü 
12, jó 22, elégséges 61, elégtelen 8. Elégtelen osztályzatot a tanulók 7'8%-a 
(a múlt évihez képest +  3-6%) kapott. Egészen tandíjmentes volt 18, féltan
díjmentes 3, ösztöndíjas 9, jutalomdíjas 5. Így kedvezményes és jutalmazott 
összesen 35 tanuló (— 9), azaz a tanulók 34% -a (— 2-36%) volt. Az intézet 
összes jövedelme 89.935 K, összes kiadása pedig 98.403 K volt, a túlkiadás 
tehát 8468 K, azaz 753 K-val több, mint a múlt évben.

A két (felsőlövői és soproni) négytanfolyamu tanítóképző-intézetnek az 
év elején 161 (—j— 15), az év végén 159 (-j- 11) növendéke volt; a tanárok 
száma 19. Mindkét intézetnek volt I—VI. osztályú gyakorló-iskolája, a sop
ronival pedig gazdasági ismétlő-iskola is volt kapcsolatban. A növendékek 
közül bennlakó volt összesen 71 (— 2), ösztöndíjas volt 46, tandíjelengedés
ben részesült 53 tanuló, egyéb jótéteményt kapott 26 tanuló. Az ösztöndíjak 
összege 2131 korona 95 fillér, a tandíjelengedés egyenértéke 890 korona, az 
egyéb jótétemények összege 925 K. Oklevelet a két intézetben 29 tanuló kapott. 
A növendékek közül 117 (+ 1 8 )  = 7 6 %  (+ 1 0 % ) volt ágost. hitv. evang. 
és 90 (— 18) =  52% (— 20%) magyar anyanyelvű. A két intézet összes be
vétele 80.227 K 37 f, kiadása pedig 91.294 K 40 f volt s így 11.067 K 03 f 
túlkiadása volt ezeknek az intézeteknek ; a túlkiadás a két intézetben így 
4857 K 53 f-rel több, mint amennyi az előző tanévben volt. (A folyó évi 
túlkiadásból a felsőlövői tanítóképzőre 5054 K 91 f esik, így a túlkiadás 
növekedése itt a múlt évivel szemben 3317 K 91 f; a soproni tanítóképző
intézet túlkiadása pedig 6012 K 12 f s így a túlkiadás növekedése itt a múlt 
évivel szemben 1539 K 62 f.)

A három nyolcosztályu (bonyhádi, felsőlövői, soproni) főgimnáziumba 
felvétetett 863 nyilvános tanuló (a múlt évihez képest — 6), vizsgálatot tett 
859 tanuló (+ 2 2 ), köztük 25 magántanuló ( +  1) és 32 ismétlő (— 11). A 
görögpótló-tanfolyamot 155 tanuló ( + 3 )  hallgatta, az összesnek 17-9%-a (a 
múlt évihez képest +  0-4%). Ösztöndíjas volt 112 tanuló, jutalomdíjas 55 
tanuló. A kiosztott ösztöndíj összege 5223 K, a jutalomdíjé 574 K. A segély
alapokból és természetben nyújtott segélyezések összege 2302 K. A tanulók 
közül egészen tandíjmentes volt 46 tanuló, részben tandíjmentes 97 tanuló.

5
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Ágost. hitv. evang. volt 474 tanuló (— 24) =  56‘8% (intézetek szerint az 
ágost. hitv. evang. tanulók aránya a következő : Bonyhádon 39-3%, Felső
lövőn 50%, Sopronban 76’2%). Jeles előmenetelü volt 55, jó 167, elég
séges 465, egy tárgyból elégtelen 71, két tárgyból elégtelen 43, több tárgy
ból elégtelen 41. Elégtelen osztályzatot nyert átlag a tanulók 18'5%-a. Az 
elégtelen osztályzatot nyert tanulók %  száma intézetenként a következőképen 
oszlik meg: Bonyhádon 25-4%, Felsőlövőn 21-7%, Sopronban 9-6%- Jó 
magaviseletü volt 713 — 85 4%, szabályszerű 86, kevésbbé szabályszerű 10. 
Érettségi bizonyítványt nyert 73 tanuló, mégpedig a 913/1915. ein. sz. min. 
rendelet alapján 39, rendes érettségi vizsgálat alapján 34 tanuló, közülük 
jelesen érett 13, jól 18, egyszerűen 31, javító vizsgálatra utasíttatott 1. A 
három intézetben 36 rendes-, 5 helyettes-, továbbá 3 rendes- és 9 bejáró 
vallástanár és 2 tornatanító volt alkalmazva. Megjegyzendő, hogy az 1914/15. 
tanévben alkalmazott tanárok közül a hadba vonulásuk következtében többen 
nem tanítottak. A tényleg működő tanárok számát a statisztikai adatok nem 
tüntetik fel egyforma módon. Rendkívüli tárgyat 2 tanár tanított. Okleveles 
volt 47, nem okleveles 2. A három középiskola összes vagyona 2,482.730,22 K. 
Az összes bevétel 451.204 K, az összes kiadás pedig 445.682 K. A pénzügyi 
helyzetre vonatkozólag a részletes adatok a következők : A bonyhádi főgim
náziumban a bevétel teljesen fedezi a kiadást, a felsőlövői főgimnázium túl- 
kiadása 170 K volt, azaz 3529 K-val kevesebb, mint a múlt évben; a sop
roni lyceum pénztármaradéka 5692 K. A három intézet rendes államsegélye
79.000 K, a tanárok állami fizetéskiegészítő pótléka 146.569 K.

Egyebekben a csatolt részletes statisztikai táblázatok még bővebben 
kiegészítik az előterjesztett összefoglaló jelentést s teljes képét tárják fel az 
intézeteink által végzett fontos kulturális munkának.

Kiváló tisztelettel maradtam
a Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlésnek 

1915 augusztus hó alázatos szolgája:

Hetvényi Lajos
a föisk. nagybiz. jegyzője, mint tanügyi előadó

Tudomásul szolgál.

5 3 .  A főiskolai nagybizottság néhány ügyet konkrét javaslattétel céljá
ból ajánlólag tett át az illetékes bizottságokhoz, nevezetesen :

a) A főiskolai nagybizottság az 1914 junius 19-iki ülése jegyzőkönyvé
nek 17. pontja szerint az egyházkerületi intézetek tanárainak és szolgáinak 
családi pótlékügyét pártolólag teszi át a pénzügyi bizottsághoz azzal a kére
lemmel, hogy a feltétlenül jogos és méltányos ügynek kedvező elintézése 
érdekében a szükséges összegre keressen fedezetet.

b) U. a. jkv. 54. p. szerint a főiskolai nagybizottság Hollós János sop
roni ev. lyceum i igazgató igazgatói tiszteletdíjának ügyét intézkedés végett 
pártolólag teszi át a pénzügyi bizottsághoz.
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c) A főiskolai nagybizottság az 1915 március 9-én tartott ülése jegyző
könyvének 11. pontja szerint az egyházkerületi intézetek tanárainak és szol
gáinak részére a háború tartamára megszavazandó drágasági pótlék ügyét 
meleg pártolással teszi át a pénzügyi bizottsághoz azzal, hogy a szóban levő 
drágasági pótlék 1915 január 1-től kezdődőleg utalványoztassék.

d) A főiskolai nagybizottság az 1915 junius 30-iki ülése jegyzőkönyvé
nek 12. d) pontja szerint a kőszegi felsőbb leányiskola helyi bizottságában 
megüresedett tagsági helyre az egyházkerületi közgyűlésnek Arató István 
felsőbb leányiskolái tanárt ajánlja megválasztásra. Áttétetett az egyházkerületi 
véleményező bizottsághoz.

Tudomásul szolgál azzal, hogy az előterjesztett ügyekre vonat
kozólag az egyházkerületi közgyűlés határozatait a nevezett bizott
ságok megfelelő jelentéseivel kapcsolatban hozza meg.

54=. Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1914. évi julius 
hó 10-én tartott ülése jegyzőkönyvének 3. pontja, amely szerint elnök jelenti, 
hogy az egyházkerületi szabályrendeletnek megfelelően időnkint megbízott 
egy-egy pénzügyi bizottsági tagot, hogy az egyházkerületi pénztár heti rovan- 
csolását 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.
5 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a pénzügyi bizottság 

Szabó Kálmánnak egyházkerületi főszámvevővé, Ihász Ferencnek pedig egyház
kerületi alszámvevővé való megválasztását az egyházkerületi közgyűlésnek a 
legmelegebben ajánlja.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához képest — Szabó Kálmánt egyházkerületi főszámvevővé, 
Ihász Ferencet pedig egyházkerületi alszámvevővé megválasztja.

5 6 .  Ugyanezen jegyzőkönyv 6. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
Hollós János igazgatónak hosszú éveken át teljesített buzgó és sikerekben 
dús működéséért köszönetét mond.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is meleg el
ismerését és köszönetét fejezi ki Hollós János igazgatónak egyház
kerületi alszámvevői állásában kifejtett buzgó tevékenységéért.

5 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint elnök jelenti, hogy a 
Kleeblatt Hermann-féle ház gondnokául a lyceumi tanári kar Králik Gusztáv 
tanárt választotta meg.

Tudomásul szolgál.
5 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint Eősze Etelka kéri a 

pénzügyi bizottságot, hogy az 1913. évi julius hó 18-án elhalt édesanyja, 
özv. Eősze Istvánné számára 1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőköny
vének 74. pontjában megszavazott 100 K Baldácsy-segélyt az ő számára

5*
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utalja ki. Hivatkozik arra, hogy életét még saját boldogulása árán is teljesen 
édesanyjának ápolására és gondozására szentelte s most, édes anyja halála 
után, az utána maradt kis ingatlan csekély jövedelmén kívül segélytelenül áll.

A pénzügyi bizottság az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 74. pontja értelmében még a közgyűlés előtt elhalt özv. Eősze 
Istvánná részére megszavazott 100 K Baldácsy-segélyt a kérelmező Eősze 
Etelkának, az elhunyt leányának ki nem utalhatja, miután az egyházkerületi 
közgyűlés egy korábbi határozatával már egy hasonló kérést elutasított; 
tekintettel azonban a kérelmező indokaira, továbbá azon körülményre, hogy 
a kérelmező lelkésze tanúsága szerint a segélyre nagyon rászorul s azt 
mindenképen meg is érdemli, kérését pártolólag terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

5 9 .  . Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
Papp József tanítóképző-intézeti igazgatót az 1896. évi egyházkerületi köz
gyűlés jegyzőkönyvének 274. pontjában meghatározott 42 K évi gyámoldai 
járuléknak a főiskolai nyugdíjintézet pénztárába való befizetése alól, tekintettel 
arra, hogy 31 évi szolgálata után immár úgyis nyugdíjra tarthatna igényt, 
hivatkozással az egyházkerületnek egy korábbi hasonló határozatára, az
1913. évtől kezdődőleg fölmenti.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedését 
jóváhagyólag tudomásul veszi.

6 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
Horváth Samu tanítóképző-intézeti szolga részére benyújtott folyamodására 
az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében 1914 január 
hó 1-től kezdődő hatállyal évi 100 K személyi pótlékot szavaz meg. Egyben 
fölhívja a számvevőséget, hogy az iskolaszolgák fizetéseinek rendezése tár
gyában terjesszen be javaslatot.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét utólagosan jóváhagyja.

6 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint az egyházkerületi ügyész 
jelenti, hogy a néhai Simunyák Antal hagyatéka ügyében dr. Tamaska Lajos 
újabb engedmények alapján újabb igényeket támaszt és képviselője utján azt 
a kérdést intézi az egyházkerülethez, nem volna-e hajlandó vele bíróságon 
kívül egyezséget kötni és a követelését pör nélkül kifizetni ?

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi, egyeszséget azonban 
a már többször kifejtett okok miatt nem köthet.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
6 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint a gyámoldai igazgató

ság tudomásul vevén az egyházkerületi számvevőségnek a gyámoldai aktiv 
tagok nettó befizetéseinek megállapítására vonatkozó jelentését, — az 1909. 
évi egyházkerületi rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének 9. pontjára való
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hivatkozással — végkielégítésül az 1. szám alatt mellékelt kimutatás szerint 
242 gyámoldai aktiv tagnak nettó befizetéseik visszatérítése cimén 89113 K 
12 f-t ezennel kiutalványoz, az egyházkerületi pénztárost utasítja, hogy a 
Kiss- és Karsay-alapítványok által a 2. szám alatt mellékelt kimutatásban 
fölsorolt 12 gyámoldai tag helyett befizetett nettó díjaknak megfelelő 1176 K 
90 f összeget pedig az 1910. évi egyházker. közgyűlés j.-könyvének 106. pont
jában foglalt határozat alapján a főisk. nyugdíjintézet pénztárába tegye át; a 
fentjelzett 1909. évi egyházker. közgyűlési határozató, szakaszát kiegészíti azzal, 
hogy nemcsak a nem kongruás tagoknak az 1908. évre lefizetett járulékok, hanem 
az összes 1908. évre lefizetett járulékok visszatérítendők; amiért is a 4. sz. a. 
mellékelt kimutatásban felsorolt 23 gyámoldai tag számára a kongruákból 
1908. évi gyámoldai járulék cimén visszatartott 1046 K 50 f összeget ezennel 
kiutalványozza és utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy a Kiss- és Karsay- 
alapítványok által az 5. szám alatt mellékelt kimutatásban fölsorolt 8 gyámol
dai tag helyett befizetett 1908. évi járulékok 144 K összegét is csatolja az 
alapítványok tőkéjéhez, végül a 6. szám alatt csatolt kimutatásban fölsorolt 
5 gyámoldai tag javára az általuk illetéktelenül befizetett gyámoldai járulékok 
222 K 50 f összegét is a fenti határozatra s a régi gyámoldai alapszabályok
7. §-ára való hivatkozással ezennel kiutalványozza, megjegyezvén, hogy 
mindezeket a kifizetéseket az egyházkerületi pénztáros a gyámoldai köztőke 
fölhasználásával eszközölje s ha a mellékelt kimutatások valamely időközben 
fölmerült adat folytán módosításra szorulnának, ennek engedélyezésére a 
pénzügyi bizottsági elnököt a gyámoldai igazgatóság fölkéri.

Tudomásul szolgál.
6 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint elnök bemutatja a 

pénzügyi bizottság 1914. évi március hó 10-én tartott üléséről fölvett jegyző
könyvet, amelynek 2. pontja szerint a pénzügyi bizottság az egyetemes köz
alap 1913. évi jövödelméből hitoktatási díjakra, szegény egyházközségek s 
missziók segélyezésére egyházkerületünk rendelkezésére bocsátott 23'500 K 
hovafordítása tekintetében úgy határozott, hogy 3500 K-t csatol a missziói s 
hitoktatói tartalékalapokhoz*) 20.000 K-t pedig az egyházmegyék közt oszt 
szét hitoktatói díjszükségleteik fedezésére. Fölszólította továbbá az egyház
megyéket, hogy miután hitoktatói jelentéseik nem voltak alkalmasak arra, 
hogy a 20.000 K helyes felosztására alapul szolgáljanak, újabb, egyforma 
elvek alapján készült jelentéseket küldjenek be a külön e célra szolgáló rovatos 
iveken. A beérkezett jelentésekből kitűnik, hogy az egyházmegyék igénye a 
régi jelentésekkel szemben mintegy 6000 K-val emelkedett, habár már a 
régi jelentésekben bejelentett igények is mintegy 10.000 K-val múlták felül a 
fölosztható 20.000 K-át. Ily körülmények között csak arról lehet szó, hogy a
20.000 K segélyösszeg az igazolt, méltányos igényekhez képest arányosan 
osztassák föl.

Az egyes jelentések között a legnagyobb eltérések tapasztalhatók a 
tiszteletdíj megállapításánál. Egyes jelentésekben a heti 1 órai tanítás évi
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tiszteletdíja elemi iskolánál 40, felsőbb iskolánál 50 K-ban van megállapítva 
a helybeli hitoktatásnál. Idegen helyen való hitoktatásnál 10—10 K-val 
nagyobb összegben.

Miután a jelentésekből megállapítható, hogy az iskolafenntartók is 
nagyobbrészt ezen felfogás szerint számítják a hitoktatói tiszteletdíjakat, alkal
masnak mutatkozott ezen fölfogás arra, hogy általános elvül állíttassák föl a 
hitoktatói tiszteletdíjak megállapításánál. A fuvardíjak általában nem mutat
koznak túlzottaknak s azokat csak elvétve kellett kissé mérsékelni. Ezen 
mérséklés is leginkább olyképen történt, hogy azon helyeken, ahol az iskola- 
fenntartó ad tiszteletdíjat s a hitoktató fuvardíjra is igényt tart, az előbbi 
tiszteletdíj elsősorban a fuvardíj megtérítésének tekintetett. Ezen elvek alapján 
megállapítható, hogy a 10 egyházmegye a mellékelt kimutatás szerint 
12.484 K 20 f fuvardíjra és 30.202 K tiszteletdíjra, összesen 42.686 K 20 f-re 
tart számot hitoktatói díjainak fedezésére. A fuvardijakból az iskolafenntartó 
megtérít 2597 K-át, a tiszteletdíjakból pedig 16.522 K 50 f-ért. Marad tehát 
fedezetlenül 9887 kor. 20 fill, fuvardíj, 13679 kor. 50 fill, tiszteletdíj, összesen 
23.566 K 70 f. A fuvardíjak a fentjelzett pénzügyi bizottsági határozat értel
mében teljes összegükben megtérítendők. A 20.000 K-ból még fennmaradó 
10113 K a fedezetlen tiszteletdíjak arányában osztandó föl az egyházmegyék 
közt, úgy, hogy jut mindegyikre a 13679 K 50 fillérben foglalt általa igé
nyelhető összeg 73/ioo_része.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyása
reményében az egyházmegyék hitoktatási átalányát az 
négy évre a következőképen állapítja meg :

1913—14. és következő

a győri egyházmegye átalánya . . . . .  1900 K
a kemenesaljai » yy • ■ ■ ■ . 2400,.
a somogyi » ff • . . . .  140Ó „
a soproni alsó » yy . . . .  800,4
a soproni felső » yy • • . . . .  150Ó, „
a tolnai )} yy • • . . . .  2500,^
a vasi felső V yy • • . . . .  2000 „
a vasi közép yy yy . . . .  2600 „
a veszprémi yy yy • . . . .  2600 „
a zalai yy yy . . . .  1000 „

Összesen: 18700 K

Ezen átalányok fölvételére s fölosztására nézve az 1910. évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 97. pontja az irányadó.

A föl nem osztott 1300 K a tartalékalaphpz csatolandó.
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak az 

egyházmegyék hitoktatási átalányának megállapítására vonatkozó 
határozatát utólagosan jóváhagyja.
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6 4 .  A pénzügyi bizottság fölhívja az egyházmegyei elnökségek figyel
mét arra, hogy az egyházmegyéknek juttatott összegek helyes és igazságos 
fölosztása csak a következő általános elvek alapul vétele mellett lehet
séges.

Első sorban a fuvarszükséglet elégítendő ki és pedig egész összegében. 
Minthogy azonban egyes fölterjesztések a tényleges szükségletnél nagyobb 
fuvardíjakat számítanak föl, az egyházmegyei elnökségek fölhivatnak, hogy a 
fölszámított fuvardíjak tényleges fölmerültét és számszerű helyességét minden 
egyes esetben szigorúan ellenőrizzék.

A különböző közlekedési eszközök közül mindig az olcsóbb használandó, 
az akadályoztatás folytán föl nem használt fuvardíj fölvétele pedig mellőzendő, 
illetve a megfelelő összeg visszautalandó.

A tiszteletdijat illetőleg alapelvül szolgáljon, hogy a saját székhelyen 
elemi iskolánál végzett hitoktatásért tiszteletdíj nem jár, mert ezen órák 
adásával a lelkész csak a hivatásával járó és így különdíjazást nem igényel
hető kötelességének tesz eleget.

A vidéken adott órák tiszteletdíja elemi iskoláknál 40 K. felsőbb isko
láknál 50 K összegben állapíttattak meg és így a tiszteletdijak a fedezeti 
összegnek megfelelő ilyen arányban osztandók föl.

A juttatott fuvar- és tiszteletdíjak ellenében az egyházi énektanítás is 
elvégzendő, elleneseiben a díj részben ezen szükséglet fedezésére fordítandó.

Mivel a jelentések szerint sok helyen olyan kevés a tanuló, hogy a 
hitoktatás aránytalanul sok költséggel jár, fölhivatnak az összes illetékes 
tényezők, hogy az ilyen helyeken az oktatásról különös takarékossággal gondos
kodni, ha pedig lehetséges, ezeket a költségeket órák vagy tanulók össze
vonása, avagy más megfelelő módon egészen megtakarítani szíveskedjenek. 
Ha például ilyen helyen hitoktatásra alkalmas és megbízható tanító van, úgy 
a hitoktatást fuvarköltségek megtakarítása céljából arra lehet bizni.

Ha pedig egyáltalán nincsen tanuló, úgy a vonatkozó jelentés nyomban 
megteendő.

A pénzügyi bizottság újból fölhívja az egyházmegyei elnökségeket, hogy 
mindezen elvek és rendelkezések szigorú és pontos betartását éber figyelemmel 
ellenőrizni és adott esetben jelentéseiket megtenni szíveskedjenek. Az ellen
őrzéssel fölmerülhető költségek az egyházmegyék közigazgatási pénztárát 
terhelik.

Végül fölkéri a pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlést, tegyen 
az egyházegyetemhez olyan értelmű fölterjesztést, hogy úgy mint eddig is, 
a horvát missziói célokra szükséges 2000 koronát az egyetemes közalap jö
vedelméből egyházkerületünkre arányosan eső összegen felül külön adja meg 
s ezen a folyó évben elvont összeget utólagosan utalványozza ki.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által a 
fentiekben az egyházmegyénknek juttatott hitoktatási átalányösz- 
szegek helyes és igazságos fölosztására nézve az egyházmegyei
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elnökségek figyelmébe ajánlott elveket és utasításokat egész terjedel
mükben magáévá teszi és határozattá emeli.

Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság 
javaslatára — fölterjesztést intéz az egyházegyetemhez az iránt', hogy 
a horvát missziói célokra 2000 koronát az egyetemes közalap 
jövedelméből egyházkerületünkre arányosan eső összegen felül 
külön adja meg s utólagosan utalványozza ki.

6£ 5 . Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint elnök jelenti, hogy 
egyházkerületünk mint vevő és özv. Meyne Jánosné soproni, úgy dr. Meyne 
Richárd selmeczbányai lakosok, mint eladók között az építendő főgimnázium 
céljaira szükséges házhelyek megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 
megköttetett, hogy annak alapján a megvett épületek tulajdonjoga egyház- 
kerületünk javára telekkönyvileg bekebeleztetett és hogy a vételárnak esedékes 
első részlete, 20460 K 41 fillér összegben eladók kezeihez lefizettetett. Jelenti 
továbbá, hogy Sopron sz. kir. város folyó évi junius hó 13-án kiállított 
nyilatkozata értelmében a fenti adásvételi szerződéshez fűzött A-val jelölt és 
1042 D-öl nagyságú utcaterületet engedett át egyházkerületünk tulajdo
nába azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az egyházkerület az adásvételi 
szerződésben jelzett területet meg nem venné és azon a tervezett főgimná
ziumot föl nem építené, az átengedett terület a város birtokába visszaszáll.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi és Sopron sz. kir. 
város közönségének az utcai terület szives átengedéséért jegyzőkönyvi kivo
nattal közlendő hálás köszönetét mond.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését 
tudomásul veszi és Sopron sz. kir. város közönségének tanúsított 
áldozatkészségéért a maga részéről is jegyzőkönyvileg meleg köszö
netét fejezi ki.

6 6 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint elnök bemutatja özv. 
Meyne Jánosné és dr. Meyne Rikhárd kérvényét, melyben az egyházkerüle
tünkkel kötött adásvételi szerződés alapján rájuk kirót 1319 K 67 fill, vételi 
illetéknek átutalását, illetve megfizetését kérik azon a cimen, hogy a vételi 
illeték mindig a vevőt terheli.

Minthogy a kérdéses adásvételi jogügylet egyházkerületünk, mint illeték- 
egyenérték fizetésére nem kötelezett jogi személy részéről illetékmentes, tör
vényen alapuló kötelezettsége a nem illetékmentes eladóknak, hogy az ügylet 
után járó illeték felét megfizessék.

Ennek dacára is hajlandó a pénzügyi bizottság méltányosságból és 
egyezség esetére a kirótt illetéknek 659 K 83 fillért kitevő felerészének ki
fizetését átvállalni, fölkéri ennélfogva az elnököt ily értelmű egyezség meg
kötésére.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.



6 7 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint főszámvevő jelenti, 
hogy az egyházkerületi pénztárak naplóit s számadásait az alszámvevő ellen
őrrel együtt átvizsgálta és rendben találta.

Tudomásul szolgál.
6 ® .  Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint az összesített járulék

pénztárban a járulékhátralékok örvendetes apadást mutatnak. E hátralék az
1912. év végén 1995 K 92 fillért tett, mely összeg azonban 1913. év végéig 
893 K-ra apadt. Ezen hátralék 2 zalai, 1 somogyi, és 4 tolnai egyházközséget 
terhel. A f. év tavaszán ezen egyházközségek is eleget tettek kötelezettségüknek.

Tudomásul szolgál.
6 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint a közigazgatási pénztár 

maradékának az 1912. évi 18495 K 29 f-röl 3218 K 18 f-re való apadása a 
közigazgatási pénztár tőkéjének 17594 K 26 f-rel való emelkedésében leli 
magyarázatát. Hogy a pénztár tiszta vagyona a tőke ily nagymérvű emelke
dése mellett is a múlt évi 31115 K 90 f-ről 4214 K 61 f-re apadt, annak 
magyarázata a pénztári maradék jelzett apadása mellett azon körülményben 
rejlik, hogy az új vagyonkimutatásban az egész 1914. évre befolyt 55000 K 
közigazgatási államsegély fölvétetett a pénztár terhei közé, nem pedig csak 
annak az egyházmegyéket illető 26000 K része. A lelkészi és segédlelkészi 
kongrua-százalék az egyházkerületi közgyűlés egy korábbi határozata értel
mében a közigazgatási pénztárból az alapítványi pénztárba tétettek át, hogy 
ott ezentúl mint alapok kezeltessenek.

A m. évi egyet, közgyűlés j.-könyvének 137. pontja értelmében 1914. évre 
az eddigi 55000 K helyett 75000 K-t utalt ki egyházkerületünk részére közig, 
államsegély cimén. A 20000 K többlet a közigazgatási pénztárba befolyt.

Tudomásul szolgál.
7 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontja szerint a theológiai akadémia 

pénztárának számadása a múlt évinél 265 K 25 f-rel nagyobb, 513 K 63 f 
maradékkal záródott. Tekintettel arra, hogy az alapítványi pénztárban kezelt 
theol. akad. alap 2031 K49 f-re szaporodott és a soproni egyházközség az általa 
kezelt alapítványok jövedelmének beszolgáltatásában 4284 K 92 f-rel hátralék
ban maradt, a pénztár helyzete megnyugtatónak mondható. Az egyházközségi 
járulékhátralékok itt is apadtak 1277 K 40 f-ről 571 K 52 f-re.

Tudomásul szolgál.
7 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja szerint a főgimnáziumi pénztár 

számadása a múlt évinél 2759 K 42 f-rel kisebb, 5384 K pénztári maradékkal 
záródott, habár a fenntartási államsegély ismét 2000 K-val növekedett. A 
maradék apadását előidézte a múlt évi egyházkerületi közgyűlés által meg
szavazott 2000 K rendkívüli kiadás tanszerekre, az intézeti épület homlok
falának alapos kitatarozására fordított mintegy 2000 K rendkívüli költség, 
továbbá a tanárok helyett kifizetett s általuk 4%-os kamatokkal együtt vissza
térítendő 1435 K 05 fillérnyi nyugdíjjárulék.

Tudomásul szolgál.
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7 £ £ . Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontja szerint a tanítóképző-intézeti 
pénztár számadása a múlt évinél 4911 K 20 f-rel nagyobb, 10149 K 72 f túl- 
kiadással záródott, dacára annak, hogy az intézet az egyházker. államsegélyből 
ez évben 1000 K-val több, 10000 K segélyben részesült. A túlkiadás növekedését 
nagyrészben a személyi kiadások 2319 K 29 f-rel, az előlegezett összegek
nek 740 K-val való növekedése, továbbá az a körülmény okozza, hogy a 
néhány éven át kiutalt 1600 K beruházási államsegélyt a magas kormány ez 
évben nem utalta ki az intézet számára. Az intézetet terhelő 17300 K alapít
ványi pénztári kölcsön összege az elmúlt évben nem változott. A pénztár 
helyzete ez évben még rosszabbodott.

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a pénzügyi bizottság
1913. évi julius hó 17-ikén tartott ülése jegyzőkönyvének 98. pontja értel
mében a tanítóképző-intézeti igazgató és tanárok fizetését 1600 K, illetve 
1400 K-val egészíti ki.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi. Fölhívja az egyház- 
kerület összes illetékes tényezőinek és kegyes adakozóinak szives figyelmét 
ezen intézet szomorú anyagi helyzetére s annak fölsegélyezését a jóltevők 
pártfogásába ajánlja.

Fölkéri továbbá főtiszt, püspök urat, kegyeskedjék a kormánynál közben
járni, hogy az eddig minden évben kiutalt, az idén azonban megvont 1600 K 
épületfenntartási és felszerelési államsegély a folyó évben s a jövőben is 
kiutaltassék, mert a régi épület állandóan tatarozásra szorul.

Végül a pénzügyi bizottság a következő határozati javaslatot terjeszti az 
egyházkerületi közgyűlés elé: az egyházkerületi közgyűlés a közigazgatási 
pénztárban bevételezett 20000 K államsegély többletből 10149 K 72 f-t a 
tanítóképző-intézeti pénztár túlkiadásának fedezésére fordít.

Az egyházkerületi közgyűlés a számvevői jelentést tudomásul 
veszi és a maga részéről is hitrokoni bizalommal ajánlja egyház- 
kerületünknek eme súlyos anyagi helyzetben levő intézetét híveink 
áldozatkész pártfogásába.

Az egyházkerületi közgyűlés továbbá a maga részéről is föl
kéri főtiszt, püspök urat, kegyeskedjék a magas kormánynáLköz- 
benjárni az idén megvont 1600 K épületfenntartási és felszerelési 
államsegély kiutalása iránt.

Végül az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság 
javaslata értelmében — a 20000 K közigazgatási államsegély több
letből 10149 K 72 f-t a tanítóképző-intézet túlkiadásának fedezé
sére kiutalványoz.

T 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontja szerint a kőszegi felsőbb 
leányiskola pénztárának helyzete szintén a legsúlyosabb aggodalmakra ad 
okot, de legalább az elmúlt évben nem rosszabbodott. A számadás ugyan 
a múlt évinél 3919 K 99 f-rel nagyobb túlkiadással záródott, de ezzel szem
ben az intézet ideiglenes takarékbetétje 4007 K 40 f-rel növekedett. Az inté-
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zetet terhelő alapítványi pénztári kölcsön 2183 K 60 f-rel 71.813 K 76 f-re 
törlesztetett. A növendékek által fizetett dijak összege a múlt évinél 4250 K-val 
kisebbedéit. Ezzel szemben természetesen az élelmezési szükséglet is kiseb
bedéit 3202 K 36 f-rel. Az intézet az egyházkerületi államsegélyből az idén 
is 18.000 K-ban részesült. A vagyonkimutatásnál az eddig nehány éven át 
kimutatott 300 K 04 f fizetési előleg fölvétele mellőztetett, miután annak a 
múlt évek kimutatásaiba való fölvétele csak hibás nyilvántartás következ
ménye volt.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi, egyben a következő 
határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés a közigazgatási pénztárba bevételezett
20.000 K államsegély többletből 7715 K 63 f-t a kőszegi felsőbb leányiskola 
túlkiadásainak fedezésére fordít.

Az egyházkerületi közgyűlés a számvevői jelentést tudomásul 
veszi és a pénzügyi bizottság által beterjesztett javaslatot határo
zati erőre emeli.

7 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 24. pontja szerint az alapítványi pénztárban 
az alapítványok tőkéi 16.092 K 55 f-rel gyarapodtak, az alapok tőkéi pedig 
28045 K 76 f-rel apadtak úgy, hogy az összes tőkeapadás kitesz 11.953 K 
21 f-t. Az alapok tőkeapadását a közös tartalékalap 50.214 K 91 f tőke
apadása okozza. Ez alapnál ugyanis az év folyamán befolyt visszafizetett 
tőkék egy részét nem lehetett újra tőkésíteni, hanem a múlt évi nagy tőkésítés 
által előidézett 40248 K 22 f túlkiadás fedezésére kellett fordítani. A tőkeapa
dással szemben van azonban a közös tartalékalapnál 16.696 K 07 f pénztári 
maradvány s ezen alapot illeti az 5292 K 41 f, tiszta kamathátralék is. Mint 
új alapítványok akimutatásban most először szerepelnek a Szalay-Trsztyénszky- 
alapítvány 2036 K 98 f, a Bélák Istvánné alapítvány 251 K 88 f s a  Bélák 
István-alapítvány 251 K 88 f tőkével.

Új alapok: a lelkészi kongrua-alap, a segédlelkészi kongra-alap, a lel- 
készi korpótlék alap s a tanári fizetéskiegészítési alap. Ezen alapok az egyház
kerületi közgyűlés egy korábbi határozata értelmében létesíttettek a megfelelő 
államsegélyek kezelése céljából.

A pénztár 130.624 K 27 f évvégi maradványában az adóalap 108.595 K, 
a lelkészi kongrua-alap 413 K 25 f, a lelkészi korpótlék-alap 400 K, a tanári 
fizetéskiegészítési alap 4776 K 78 f, a közös tartalék-alap 16.696 K 07 f 
maradéka s a segédlelkészi kongrua-alap 256 K 83 f túlkiadása rejlik.

Tudomásul szolgál.
7 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontja szerint a tápintézeti pénztár 

számadása 4475 K 17 f túlkiadással záródott. A növendékek által fizetendő 
díjak összege ugyan több, mint 3000 K-val szaporodott, de ezzel szemben 
szaporodtak a konyhai kiadások is 3000 K-t meghaladó összeggel. A túlkiadás 
nagyjában onnan ered, hogy felszerelésre s javításokra a múlt évi megfelelő 
összegnél majdnem 2000 K-val többet kellett fordítani, alapítványi jövedelem



cimén pedig mintegy 2000 K-val kevesebb folyt be, miután a soproni egyház- 
község a kezelése alatt levő alapítványok jövedelmének beszolgáltatásánál 
ezen összeggel hátralékban maradt. Tekintettel e körülményekre, továbbá 
arra, hogy a tápintézet tartalék-alapjának eddig föl nem használt évi jövedelme 
meghaladja az 1200 K-t, az intézet anyagi helyzete súlyos aggodalomra nem 
ad ugyan okot, de azért gondolkodóba ejt.

Tudomásul szolgál.
T G . Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontja szerint a főiskolai nyugdíj- 

intézet pénztárának számadása a múlt évihez képest 4286 K 55 f-rel kisebb, 
1213 K 30 f maradékkal záródott. Ezzel szemben a nyugdíjintézeti alap 
3490 K 30 f-rel, a nyugdíjntézeti alapítványok tőkéje pedig 3254 K 64 f-rel 
szaporodott, úgy, hogy a pénztár állapota kielégítőnek mondható.

Tudomásul szolgál.
"  7 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontja szerint a Simunyák hagyatéki 

pénztár csak a hagyaték még egyházkerületi tulajdonban levő s mintegy
30.000 K-t kitevő része kamatjövedelmének elszámolására szorítkozik.

Tudomásul s z o lg á L ^ ^ * ^
T 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv28. pontja szerint az egyetemes közalap 

pénztárában a járulékhátralékok 429 K 87 f-t tesznek s 2 zalai, 1 somogyi s 
6 tolnai egyházközséget terhelnek.

Tudomásul szolgál.
T 9 .  Ugyanazon jegyzőköny 29. pontja szerint az egyetemes nyugdíj

intézeti pénztár csak az egyházközségeket és egyeseket terhelő nyugdíjjárulé
kok beszedésére s az egyetemes nyugdíjintézeti pénztárba való beszolgáltatá
sára szolgál.

Tudomásul szolgál. A pénzügyi bizottság egyben fölhívja az egyház- 
megyei elnökségeket, hogy az 1900. évi egyházkerületi közgyűlés határozata 
értelmében a nyugdíjjárulék hátralékoknak végrehajtás útján való behajtása 
tárgyában intézkedni szíveskedjenek. Különösen a tolnai egyházmegye elnök
ségét kéri föl a pénzügyi bizottság, hogy a feltűnően régi hátralékosainak, 
úgymint Bohár László sárszentlőrinczi lelkésznek 370 kor. tőke- és járulék- 
tartozását, úgy Péter Sándor kismányoki lelkésznek 195 K-ás járuléktartozását 
végrehajtási úton sürgősen behajtani és ezek megtörténtéről az egyházkerületi 
közgyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék.

Tudomásul szolgál.
8 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontja szerint a forgalmi pénztár 

csak ideiglenes elszámolásokat, átmeneti tételeket tartalmaz. Az ezen pénz
tárban föltüntetett december 31-iki ideiglenes postatakarékpénztári tőke ma
gában foglalja az összes pénztárak évvégi maradékának legnagyobb részét.

Tudomásul szolgál.
8 1 .  Ugyanezen jegyzőkönyv 32. pontja szerint az egyházkerületi 

pénztárak együttes forgalma kerek számban 4,700.000 kor. Ennek mintegy 
felét a tőkeforgalom teszi. A forgalomban tehát a múlt évi 5 milliós forga-



lomhoz s abban a 3 milliós tőkeforgalomhoz képest némi apadás észlelhető. 
Az egyházkerületi pénztárak összes tőkéi a múlt évi 57.092 K 66 f apadással 
szemben 16.959 K 73 f gyarapodást mutatnak s az év végén 1,797.594 K 
40 f-t tesznek.

Tudomásul szolgál.
8 í £ .  Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja szerint az egyházkerületi in

tézetek és pénztárak tiszta vagyona 1,993.220 K 41 f, tehát a múlt évihez 
képest 8841 K 38 f a gyarapodás.

Tudomásul szolgál. A vagyonkimutatás adatainak helyessége céljából a 
pénzügyi bizottság határozati javaslata a következő :

Az egyházkerületi közgyűlés fölhívja az összes intézetek igazgatóit, 
hogy a meglevő régi leltárak alapján a változott viszonyoknak megfelelő új 
leltárakat készítsenek, azokba a felszerelések vagyonértékét a mai értéknek 
megfelelő összegben állítsák be és a leltárakban előforduló változásokról 
évről-évre készítendő kimutatásokat minden év május hó 1-ig bocsássák az 
egyházkerületi számvevőség rendelkezésére.

Tudomásul szolgál. Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi 
bizottság javaslatát elfogadja.

8 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja szerint az egyházkerületi pénz
táros, mint biztosítási megbízott benyújtja jelentését az 1913. üzletévről. E 
jelentés szerint a tüzosztályban 2299 drb. biztosítás köttetett 1,900.358 K 
93 f értékben. A múlt évihez képest a szaporodás 139 drb. 476.256 K 90 f 
értékben.

A jégosztályban 16 drb. biztosítás köttetett 13.436 K 75 f értékben. A 
szaporodás 4 drb. 6007 K 50 f értékben.

A biztosító társaság az egyházkerületi pénztár közvetítésével a tüz
osztályban 2675 K 18 f, a jégosztályban 199 K 20 f, összesen tehát 2874 K 
38 f kárösszeget fizetett ki.

Az egyházkerület tiszta nyeresége 4104 K 58 f, a múlt évinél tehát 65 K 
99 f-rel kevesebb.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
lata alapján — a jelentést tudomásul veszi és a biztosításokat 
közvetítő összes lelkészeknek és tanítóknak e téren kifejtett ön
zetlen munkásságukért jegyzőkönyvileg köszönetét nyilvánítja.

8 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint az egyházkerületi al- 
számvevő ellenőr megvizsgálta s rendben találta a Kleeblatt hagyatéki házról 
vezetett 1913. évi számadást, amely szerint a bevétel 2678 K 81 f, a kiadás 
2638 K 97 f, a pénztári maradék 40 K 64 f. A hagyaték ideiglenes takarék
betéti tőkéje az év folyamán 1085 korona 18 fillér tőkésítéssel 3331 korona 
73 fillérre emelkedett.

Ezzel kapcsolatban elnök jelenti, hogy a házgondnok a felette szüksé
ges renoválás eszközölhetésére kért tőle fölhatalmazást, amelyet meg is adott.
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A házgondnok jelentése szerint a renoválás befejeztetett s annak költsége 
1923 K 90 f-re rúgott.

A pénzügyi bizottság ezen jelentéseket tudomásul veszi, az azokban 
foglalt elnöki intézkedéseket jóváhagyja, Králik Gusztáv házgondnoknak pedig 
a szokásos fölmentvényt — köszönetének kifejezése mellett — megadja.

Helyeslő tudomásul vétetik.
8 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint a számvevő bemutatja 

az 1913. évi egyetemes pénztári számadást, amely szerint az egyetemes egy
ház közigazgatási számlájának évvégi maradványa 374.686 K 31 f. A szabad 
rendelkezési tőke 89.606 K 20 f. Az egyetemes közalap évvégi tőkemarad
ványa a múlt évinél 32.402 K 84 f-rel több, 339.107 K 39 f. Az egyetemes 
nyugdíjintézet tőkemaradványa 3,429.260 K 89 f, tehát a múlt évinél 303.008 K 
94 f-rel több. A kifizetett nyugdíjak összege 377.629 K 91 f. A kegydíj- 
alaptőke maradványa az év végén 10.328 K 64 f. A kifizetett kegydíjak ösz- 
szege 13.409 K 96 f. A segédlelkészi kongrua tartalékszámla maradványa az 
év végén 8135 K 09 f, az egyetemes egyházi adóalapé 458.690 K 80 f, az 
adóalap tartaléka 34.442 K 89 f. A lelkészsegélyezési alap tőkemaradványa 
106.345 K 09 f.

Tudomásul szolgál.
8 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontja szerint számvevő beterjeszti a 

részletes költségvetések alapján összeállított 1914. évi költségelőirányzatot. Az 
összes bevétel 1,935.341 K 50 f, az összes kiadás 1,917.406 K 39 f; a vár
ható maradvány tehát 17.935 K 11 f.

Tekintettel arra, hogy az új költségvetés a nyugdíjigények megállapítá
sánál a korpótlékokat teljes összegükben számította be a nyugdíjigénybe és 
ennek megfelelően állapította meg a tagok által fizetendő járulékokat, a pénz
ügyi bizottság kimondja, hogy az eddigi gyakorlatot tartja fenn, tehát a 
nyugdíjigény megállapításánál a korpótlékból is levonandónak tartja az 1/3 
részt, fölkéri tehát a számvevőt, hogy a költségelőirányzatot ilyen értelemben 
helyesbítse. Azon kérdést, hogy a hátralékos járulékok után milyen magas 
kamat fizetendő a tagok által, a pénzügyi bizottság egyelőre függőben tartja.

Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztett költségvetést a 
pénzügyi bizottság által kívánt helyesbítéssel elfogadja.

8 7 .  Ugyanezen jegyzőkönyv 38. pontja értelmében a f. évi 68.500 K 
rendes és 9405 K rendkívüli, összesen tehát 77.905 K egyházkerületi állam
segély felosztására nézve a pénzügyi bizottság tervezetet terjeszt elő, amelyet 
az egyházkerületi közgyűlés a következőleg állapított meg :

1. A bonyhádi főgimnázium fenntartási segélye . . 1260 K
2. A felsőlövői tanítóképző-intézet fenntartási segélye . 300 „
3. A tanári lakáspénz-alap járuléka......... 3870 „
4. Özv. Tóth Jánosné évi segélye . . . .  ■ ■ 300 „

Átvitel : 5730 K
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Áthozat : 5730 K
5. A soproni tanítóképző-intézet segélye . . . .  10000 „
6. A kőszegi felsőbb leányiskola.................. 18000 „
7. Az egyházkerületi gyámolda segélye........... 25997 „
8. A theol. akad. fenntartási j á r u l é k a ............ 15478 „
9. A reformáció emlékünnepély alapjáruléka . . . 1000 „

10. A pozsonyi egyet, theol. akad. járuléka . . . .  500 „
11. A Luther-társaság járuléka................  600 „
12. A pozsonyi diakonissza-intézet járuléka . . 600 „

Összesen : 77905 K,
azaz hetvenhétezerkilencszázöt korona.

8 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontja szerint a pénzügyi bizottság az 
Országos Gyermekvédő Liga f. évi 50 K tagsági díját a közigazgatási pénz
tárból kiutalja.

Tudomásul szolgál.
8 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 41. pontja szerint a nagymélt. vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium Hollós János igazgatói tiszteletdíját a főgimná
ziumi államszerződés világos intézkedése ellenére hozzászámította törzsfizeté
séhez s az igazgatói pótléknak megfelelő összeggel kisebbítette személyi pót
lékát. A minisztérium ugyanis — kijelentése szerint — csak az állami igaz
gatók kezdő javadalmazásának megfelelő összegig hajlandó kiegészíteni a mi 
igazgatónk javadalmazását.

A pénzügyi bizottság fölkéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az 
egyházkerületi elnökség útján intézzen fölterjesztést a nagyméltóságu vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz az iránt, hogy szerezzen érvényt a fő
gimnáziumi államsegélyszerződés 4. pontjának, amely szerint az igazgató 
600 korona igazgatói pótléka nem befolyásolhatja a személyi pótlék meg
állapítását, különösen arra való tekintettel, hogy a mi igazgatónk nem ál
landó jellegű igazgató s 600 korona igazgatói pótléka ez idő szerint nem is 
számíttatik be nyugdíjigényébe ; ha pedig a minisztérium erre hajlandó nem 
lenne, akkor hagyja figyelmen kivül a szerződés azon intézkedését is, hogy 
az egyházkerület köteles az igazgatónak 600 korona tiszteletdíjat adni ; addig 
is, mig a minisztérium válasza megérkezik, a pénzügyi bizottság a főgimná
ziumi igazgatónak — őt 600 korona tiszteletdíjának elvesztéséért kárpótlandó 
— évi 600 koronát, az igazgató személyét illető irodai átalányt szavaz meg a 
főgimnáziumi pénztár terhére, azon időtől kezdve, amelytől fogva a minisz
térium személyi pótlékát leszállította.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

9 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja szerint az egyházkerületi fő
iskolai nagybizottság f. évi január hó 29-ikén tartott ülése jegyzőkönyvének
5. pontjában az intézeti orvos kezdeményezésére arra kéri a pénzügyi bízott-
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ságot, hogy létesítsen egy alapot, mely a főiskolai tápintézet beteg növendé
keinek megfelelő táplálását lehető teszi.

A pénzügyi bizottság a jelzett alap létesítésének tervét magáévá teszi, 
e célra egyelőre a tápintézeti tartalékalap kamataiból 220 K-t rendel és pedig 
a főgimnáziumi tanulók alapja javára 80 K-t, a theol. akadémiai hallgatók és 
a tanítóképző-intézeti növendékek alapja javára 60—60 K-t, egyúttal föl
szólítja az intézeti igazgatóságokat, hogy a saját hatáskörükben is gondoskod
janak az alapok növeléséről.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
9 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint a pénzügyi bizottság 

fölhatalmazza a főgimnáziumi igazgatót a szemétnek a főgimnáziumi épületből 
való kihordására az eddigi évi 48 K helyett évi 60 K költségnek a főgimná
ziumi pénztár terhére való utalványozására.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
95 £ - Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontja szerint a számvevő jelenti, 

hogy a báró Baldácsy-alapítvány jövedelméből egyházkerületünk az 1914. év
ben 15.000 K-ban részesült.

A pénzügyi bizottság ezen segélynek a kegyes alapító rendelte célokra 
való elosztása végett a következő tervezetet terjeszti az egyházkerületi köz
gyűlés elé:

1. Főtiszt, püspök úr r é s z é r e ..................  5000 K
2. Építkező szegény egyházközségeknek . . . 5000 „
3. Missziói célokra a missziói alap javára . . . 1200 „
4. Szegény lelkész-özvegyek ja v á ra ............. 3000 „
5. Szegény lelkészek segélyezésére . . 800 „

Összesen: 15000 K
A szegény lelkész-özvegyek javára rendelt 3000 K-ból részesül: Blajsza 

Jánosné, Görög Lajosné, Rahner Máténé, Ritter Sámuelné, Kiss Lajosné (Boba), 
Szinicz Lajosné és Tóth Sándorné, vagyis 7 'lelkészözvegy egyenkint 200 K- 
ban ; Bauer Adolfné, Bélák Jánosné, Eősze Dezsőné, Káldy Mihályné, Kolben- 
heyer Béláná, Falaky Károlyné, Guggenberger Jánosné, Jeskó Lajosné, Kövesi 
Károlyné, Ludig Józsefné, Péter Lajosné, Schrődl Józsefné, Szili Lenárdné, 
Tóth Jánosné, Wágner Jánosné, Weisz Józsefné, vagyis 16 lelkész-özvegy 
egyenkint 100 koronában.

A szegény lelkészek segélyezésére rendelt 800 K-ból részesül : Szabó 
Lajos 100, Adorján Ferenc 100, Plivelics Fülöp 300, Szerényi Sándor 300 
koronában.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által elő
terjesztett felosztási tervezetet határozati erőre emeli.

9 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 45. pontja szerint a báró Baldácsy-alapít
vány jövedelméből az építkező szegény egyházközségek javára rendelt 5000 
koronára vonatkozólag — Varga Gyula egyházkerületi számvevőszéki elnök
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javaslatára — a pénzügyi bizottság felosztási tervezetet terjeszt elő, amelynek 
alapján az egyházkerületi közgyűlés a következő segélyeket állapítja meg:

a) Alsólendva, Zalaegerszeg, Lajtaujfalu és Szekszárd
egyenkint 600 K ........................................... 2400 K

b) Egyházashetye.................................................  500 „
c) Bakonyszentlászló és Balf egyenkint 400 K . . 800 „
d) Szentgotthárd, Belecska és Pusztaszentlászló egyen

kint 300 K .................................................  900 „
e) Kapolcs és Dunaföldvár egyenkint 200 K . 400 „

Összesen: 5000 K
Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy Szekszárd 600 K

segélye állandósul mindaddig, amig magát az egyházkerület meg
állapítása szerint fenntartani nem tudja.

9 4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 46. pontja szerint ugyancsak Varga Gyula 
egyházkerületi számvevőszéki elnök javaslatára a loósi és egervári báró 
Solymossy László és neje szül. Horváth Terézia alapítvány jövedelméből fel
osztás alá kerülő 900 koronára nézve a pénzügyi bizottság javaslatot ter
jeszt elő.

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványi segélyt a követke
zőleg osztja föl:
a) Felsőcsalogány...................................................................  600 K
b) N e m e s k é r .......................................................  . 300 „

Összesen : 900 K
9 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontja kapcsán az egyházkerületi 

közgyűlés a — pénzügyi bizottság javaslatára — a börcsi fiók
egyházközség javára az egyházkerületi misszióialap terhére missziói 
tanítói fizetés kiegészítési segély címén az 1914/15. évre 600 
koronát megszavaz.

9 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 48. pontja szerint Mérnyi Ádám malibastáji 
helyettes lelkész újra azzal a kéremmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, 
hogy részére az eddigi 600 K segélyt ez évben is kiutalja.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
lata értelmében — az 1907. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 163. pontjában foglalt határozat indokainál fogva a 
misszióialap terhére Mérnyi Ádám részére 600 K segélyt az 1914. 
évre is megszavazza.

9 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
— hivatkozással az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 15. 
pontjára — kijelenti, hogy tekintettel arra, miszerint egyházkerületünk anyagi 
erejét a soproni tanítóképző-intézet, a kőszegi felsőbb leányiskola és főleg a 
gyámolda válságos helyzete a legvégső határig kimeríti s miután az egyház-

6
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kerületnek az árvaház létesítése céljából az alapítványi pénztárban kezelt 20.000 
koronát alig meghaladó árvaházi alapon kívül semmi más pénzösszeg nem áll 
rendelkezésére, — az egyházkerületi árvaház eszméjét ezidőszerint nem tartja 
megvalósíthatónak ; amint azonban a kellő anyagi eszközök rendelkezésre 
állanak, kívánatosnak tartja ezen fontos közegyházi érdeket szolgáló intézet
nek azonnali felállítását, addig is pedig az árvaházi alapnak lehető legnagyobb 
mérvű gyarapítását az egyházkerületi közgyűlés figyelmébe ajánlja.

Tudomásul szolgál.
0 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 51. pontja szerint Baldauf Gusztáv püs

pöki titkár arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a tiz évi püspöki 
titkári és két és félévi lelkészi szolgálatára való tekintettel — korpótlék igé
nyének érintetlenül hagyása mellett — 1915. évi január hó 1-vel nyissa meg 
számára a VIII. fizetési osztályt, vagyis fizetését évi 3600 K, lakbérét pedig a 
fizetési osztálynak megfelelő 910 K-ban állapítsa meg.

A pénzügyi bizottság anélkül, hogy Baldauf Gusztáv püspöki titkárnak 
a VIII. fizetési osztályba való besorozását ajánlaná, kérelmét pártolólag ter
jeszti az egyházkerületi közgyűlés elé és indítványozza, hogy kérelmező fize
tése 3600 K-ra, lakbére pedig 910 koronára emeltessék föl a közigazgatási 
pénztár terhére 1915. január 1-től kezdődő joghatállyal, mégis azzal a hozzá
adással, hogy amennyiben az egyetemes nyugdíjintézet kérelmezőnek ebből 
származó magasabb nyugdíjigényét el nem ismerné, az egyházkerület a külön
bözet iránt semminemű kötelezettséget nem vállal és azon további hozzá
adással, hogy amig kérelmező az egyetemes pénztárból korpótlékszerü fizetés
kiegészítést hűz, részére az 1910. évi egyházkerületi'közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 100. pontja értelmében 1905. évi február 1-től kezdődőleg megszavazott 
5 darab 200 koronás ötödéves korpótlék nem lesz kiutalandó, a már élvezett 
200 K korpótlék kiutalása pedig 1915. évi január hó 1-től kezdve beszün
tetendő.

Hangsúlyozza a pénzügyi bizottság, hogy ezen fizetésemelés nem álla
pítja meg Baldauf Gusztáv püspöki titkárnak a VIII. fizetési osztályra való 
igényét és nern praejudikál a későbbi püspöki titkárok fizetésének sem.

Ezzel kapcsolatban fölhívja a pénzügyi bizottság az egyházkerületi köz
gyűlés figyelmét, nem tartaná-e szükségesnek egy az egyházkerületi tiszt
viselők és szolgák, tehát az összes alkalmazottak fizetését, előmenetelét és szol
gálati viszonyait minden tekintetben szabályozó szabályrendelet alkotását ?

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli és utasítja a pénzügyi bizottságot, hogy ily 
szabályzat tervezetet elkészítvén, terjessze azt a jövő évi egyház
kerületi közgyűlés elé.

9 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 58. pontja szerint az 1913. évi egye
temes közgyűlés jegyzőkönyvének 123. pontjában fölhívja egyházkerületünket, 
hogy adjon fölvilágosítást arra nézve, hogy mimódon lehetett a postatakarék
pénztárban 1912 december 31-én az egyházkerület 1912. évi pénztári kimuta-
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tásában kitüntetett 117.501 K 37 f ideiglenes tőke elhelyezve, mikor ugyan
azon kimutatás szerint az összes pénztárak maradéka csak 116.570 K 80 f 
Az egyházkerületi számvevőség a feleletet a következőkben adja meg: a ki
mutatásban a VI. sz. alatt fölvett kőszegi felsőbb leányiskolái pénztár a többi 
13 pénztártól elkülönítve Kőszegen kezeltetik egy helyi bizottság felügyelete 
alatt; a többi 13 pénztárt kezelő soproni egyházkerületi pénztárban csak ezen 
13 pénztárnak esetleg az egyiknél vagy másiknál felmerülő túlkiadás által 
befolyásolt maradványa őriztetik; ezen 13 pénztár összmaradványa a kimuta
tásban feltüntetett 116.570 K 80 f maradványnak s a kőszegi leányiskolái 
pénztár 3795 K 64 f túlkiadásnak összege, vagyis 120.366 K 44 f; ezen 
maradványösszegből volt elhelyezve az év végén a 117.501 K 37 f mint 
ideiglenes tőke a postatakarékpénztárban.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen fölvilágosító számvevői nyilat
kozatot tudomásul veszi és — a pénzügyi bizottság javaslatához 
képest — elrendeli annak egész terjedelmében jegyzőkönyvbe fog
lalását oly célból, hogy az 1913. évi egyházkerületi pénztári ki
mutatással egyidejűleg az egyetemes számvevőszékhez fölterjeszt
hető legyen.

1 0 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 63. pontja szerint elnök bemutatja a 
pénzügyi bizottság által kiküldött pénztár vizsgáló bizottságnak 1914. évi julius 
hó 4-én a pénztár megvizsgálása tárgyában tartott üléséről fölvett jegyző
könyvet, amely szerint az összes értékek hiány nélkül megtaláltattak s illetve 
a kimutatott kötelezvényálladékkal szemben tapasztalt hiányok igazoltattak.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentés alapján a pénztáros
nak, kulcsőröknek és a számvevőségnek kifejtett buzgó működé
sűkért meleg köszönetét fejezi ki és nekik a fölmentvényt meg
adja.

101. Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontja szerint Hollós János igazgató 
indítványára a pénzügyi bizottság utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy 
1914 szeptember 1-től kezdve a tanulóktól az új törvény értelmében országos 
tanári nyugdíjjárulék cimén az eddigi 6 korona helyett 12 koronát véte
lezzen be.

Tudomásul szolgál.
l O Ö .  Olvastatott a gyánioldai igazgatóság 1914. évi julius hó 10-én 

tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv, amelynek 1. pontja szerint főszámvevő 
jelenti, hogy a gyámolda pénztárának 1913. évi naplóját és számadását az 
alszámvevő ellenőrrel együtt megvizsgálta és rendben találta. A számadás a 
múlt évinél 754 K 62 f-rel nagyobb : 7228 K 48 f túlkiadással záródott ugyan, 
de ezzel szemben az elmúlt évben a köztőkéből a múlt évinél 3301 K 80 f-rel 
kevesebbet : 6708 K 34 fillért kellett folyósítani a folyó kiadások részben 
való fedezésére. Az elmúlt évben segélypénzek s nyugdíjak cimén 72 lelkész, 
11 tanár és 121 tanító, tehát összesen 204 gyámoldai tag, illetve özvegy vagy 
árva számára 41892 K 25 f fizettetett ki. A segélypénzek s nyugdíjak ösz-
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szege 14 nyugdíjas elhalálozása folytán 2109 K 09 f-rel kisebbedéit. Ezen 
összegből 2078 K 99 f esik a rendes nyugdíjakra. Feltűnő nagy a föl nem 
vett nyugdíjak 9000 K-t meghaladó összege. A gyámolda hátralékos követe
lése kölcsönkamatokban 1479 K 91 f, egyházközségi járulékokban 172 K 58 f, 
tagsági járulékokban 22 K 26 f, összesen 1674 K 75 f. A múlt évben kimu
tatott tagsági díj hátralékokból 75 K 30 f-t mint téves nyilvántartásból eredő 
összeget törölni kellett.

Tudomásul szolgál.
1 0 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint főszámvevő bemutatja 

a gyámoldai pénztárnak 1914. évi költségvetését. A költségvetés — bár a 
bevételi tételek között a múlt évi 27.400 K egyházkerületi segély, továbbá a 
gyámoldai köztőke 75757 K 48 f összege is mint tőkés visszafizetés szerepel — 
mégis 38747 K 73 f hiányt mutat, aminek oka az, hogy a kiadásban a rendes 
kiadási tételeken kívül szerepel 93.362 K 62 f végkielégítési illetmény. A 
hiányt csak a gyámoldának az egyházkerület által való fokozott segélyezése 
útján lehet fedezni.

A gyámoldai igazgatóság az egyházkerületi számvevőség jelentését tudo
másul veszi, az előirányzatot elfogadja s fölkéri az egyházkerületi közgyűlést, 
hogy a múlt évi segélyösszegeket ez évre újra kiutalni, sőt lehetőleg újabb 
segélyösszegekkel is a gyámolda segítségére sietni szíveskedjék.

Tudomásul szolgál.
1 0 4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint a gyámoldai igazga

tóság a gyámolda segélyezésére vonatkozólag a következő javaslatot terjeszti 
az egyházkerületi közgyűlés elé :

a) az egyházkerületi államsegélyből . . . .  25997 K
b) az egyetemes közalap jövedelméből . . . 1300 „
c) az 1913. évi biztosítási nyereségből . 4100 „

Összesen: 31397 K
Az egyházkerületi közgyűlés a gyámoldai igazgatóság javas

latát határozati erőre emeli.
1 0 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint elnök jelenti, hogy a 

folyó évi julius hó 4-én fölvett jegyzőkönyv szerint a gyámoldai pénztár 
kezelése megvizsgáltatott és rendben találtatott.

A gyámoldai igazgatóság az 1913. évre a fölmentvényt megadja.
Tudomásul szolgál.

1 0 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint főszámvevő az 1913. 
évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 136. pontjával kapcsolatban 
jelenti, hogy a gyámoldai igazgatóság folyó évi február hó 3-án tartott ülése 
által 242 gyámoldai aktiv tag számára kiutalt összesen 89113 K 12 f nettó
díjból a múlt hónap végéig kifizettetett 197 tag részére 76564 K 78 f, két 
tagnál kiderült, hogy nem jogosultak nettódíj felvételére úgy, hogy a szám
lára összesen kiutalt 693 K nettódíj a kimutatásból töröltetett. A még fenn-
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maradó 43 tag közül 19 még egyáltalán nem jelentkezett, 21 nincs meg
elégedve a neki kiutalt nettódíjjal, 3 meghalt, nettódíjaik kifizetése örököseiknek 
folyamatban van. A 43 ki nem elégített tag nettódíjainak összege 11855 K 43 f.

1 0 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint elnök jelenti, hogy az 
egyházkerületi szabályrendeletnek megfelelően időnkint megbízott egy-egy 
pénzügyi bizottsági tagot, hogy az egyházkerületi pénztár heti rovancsolását 
ellenőrizze 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.

1 0 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a pénzügyi bizottság
1914. évi október hó 14-én tartott ülése jegyzőkönyvének 2. pontja szerint 
az egyházkerületi államsegély felosztását az egyházkerületi közgyűlés utólagos 
jóváhagyásának reményében a következőképen eszközli.

1. A bonyhádi ev. főgimnázium fenntartási segélye . . 1260'— K
2. A felsőlövői ev. tanítóképző-intézet fenntartási segélye 300'— „

1. Járulék a theol. akadémiák fenntartására . . . . 9405'— K

A pénzügyi bizottság megjegyzi, hogy a l l .  tétel alatti 6086 K 52 f-nek 
a közigazgatási pénztárba való utalása azért történt, mert a jövő évben 
egyházkerületi közigazgatási államsegélyre alig számíthatunk, ezen összeg 
tehát az államsegély elmaradásából származó hiány részben való fedezésére 
fog szolgálni.

A pénzügyi bizottság ezen felosztási tervezetet Főtiszt, püspök úrhoz 
fölterjeszti s egyúttal annak végrehajtására az egyházkerületi pénztárost utasítja.

Tudomásul szolgál.

Tudomásul szolgál.

Rendes államsegély.

3. Járulék a tanári lakáspénzalaphoz
4. Özv. Tóth Jánosné évi segélye .

3870’— 
300’— 

10000' —  

13513-48
5. A soproni ev. tanítóképző-intézet segélye
6. A kőszegi felsőbb leányiskola segélye .
7. Az egyházker. gyámolda segélye . 25999-—

. 6073"—8. Járulék a theol. akadémiák fenntartására
9. A pozsonyi egyet, theol. akadémia járuléka

10. A pozsonyi diakonissza-intézet segélye .
11. Az egyházker. közigazgatási pénztár segélye 6086-52

Összesen : 68500-— K
Pótállamsegély.

Összesen : 9405-— K

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak az egyház-



kerületi államsegély felosztására vonatkozó intézkedéseit s a be
mutatott felosztási tervezetet utólagosan jóváhagyja.

1 0 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontjával kapcsolatosan az egyház
kerületi közgyűlés — hivatkozással az 1913. évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 121. pontjára — Wojtech Vilmos 
egyházkerületi tisztviselőt — tekintettel arra, hogy mint egy próba
évre alkalmazott számtiszt hivatalát buzgó igyekezettel töltötte be 
s a követelményeknek minden tekintetben megfelelt — egyház
kerületi könyvelői állásában 1914. évi julius hó 1-től kezdődő 
hatállyal véglegesíti és számára a 2200 K évi törzsfizetést és 
720 K lakáspénzt 1914. évi julius hó 1-től kiutalványozza.

H O .  Ugyanazon jegyzőkönyv. 11. pontja szerint a pénzügyi bizottság
1914. évi november hó 14-én tartott ülése jegyzőkönyvének 2. pontja szerint 
elnök bemutatja Főtiszt, püspök úr 4475/1914. sz. a. érkezett leiratát, mely 
a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium leirata folytán arra hívja 
föl a pénzügyi bizottságot, hogy amennyire egyházkerületünk pénzügyi hely
zete engedi, vegyünk részt mi is az állami hadi kölcsön jegyzésében.

A pénzügyi bizottság elhatározza, hogy az egyházkerületi közgyűlés 
utólagos jóváhagyásának reményében, mégis az egyházkerületi elnökség hozzá
járulásától függően az állami hadi kölcsönre a tanári nyugdíjalapból a pesti 
magyar kereskedelmi bank soproni fiókja utján 25.000 koronát jegyez s a 
jegyzett kötvényeket 5 évre zárolja.

Az egyházkerület a pénzügyi bizottság intézkedését utólagosan 
jóváhagyja.

111. Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint a pénzügyi bizottság
1915. évi január hó 23-án tartott ülése jegyzőkönyvének 1. pontja szerint 
számvevő jelenti, hogy az egyházkerületi pénztárba az 1915. évre szóló 
közigazgatási államsegély teljes összege, vagyis 75.000 K befolyt, ennélfogva 
az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 134. pontjában, vala
mint kiegészítőleg az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének
107. pontjában megállapított 26.000 K egyházmegyei közigazgatási állam
segély kiutalható.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi és a 26000 K egyház- 
megyei közigazgatási államsegély folyósítását elrendeli, a kiutalást felfüggesztő 
korábbi határozatát pedig hatályon kívül helyezi.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
11 S3. Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint a nagymélt. vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium 158926/914. sz. rendeletével az egyházkerületi 
rendes és pótállamsegélyt 38953 K összegben az 1915. év első felére ki
utalta.

Tudomásul szolgál.
113. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja szerint az egyetemes egyház 

pénztára az egyházkerületi pénztárba a vallásoktatók és • missziók részére
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23.500 K-át beutalt, ennélfogva az 1914. évi julius hó 10-én tartott pénzügyi 
ülés jegyzőkönyvének 13. pontjában az 1913—14. valamint a következő négy 
iskolai évre megállapított és kiutalt hitoktatói átalányösszeg, a missziói s a 
hitoktatói tartalékalap illetményei folyósíthatók.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi s a benne megjelölt 
összeget a hitoktatók, valamint a missziói és hitoktatói tartalékalap javára a 
megjelölt pontban foglalt tervezet szerinti felosztás céljából folyósítja.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
1 1 4 . Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint a soproni ev. tanító

képző-intézet építési államsegélye ügyében létrejött szerződést Főtiszt, püspök 
úr 1914 dec. 12-én aláírta, a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr 1914 dec. 24-én jóváhagyta, minek folytán a szerződés mindkét szerződő 
félre kötelező érvényűvé válik, ha az egyházker. közgyűlés is elfogadja, ille
tőleg megerősíti. A szerződés szó szerinti szövege a következő :

S Z E R Z Ő D É S

amely egyrészről a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium, 
másfelől az egyházkerület képviseletében Gyurátz Ferenc dunántúli ágostai 
hitvallású evangélikus püspök úr között a soproni ágostai hitvallású evangélikus 
tanítóképző-intézet építkezési állami segélyezése ügyében alulírott napon

a következőkben köttetett :

Gyurátz Ferenc dunántúli ág. hitv. ev. püspök úr, mint a soproni ág. 
hitv. ev. tanítóképző-intézet egyházi főhatósága érezvén azt, hogy ezen inté
zetnek a kor igényeinek a fennálló törvények és szabályok követelményeinek 
minden tekintetben megfelelő módon új épületben elhelyezését, felszerelését, 
berendezését saját erejéből keresztül vinni nem tudja, kérelmezte a vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi minisztertől, hogy ezen intézet felszerelési, 
berendezési, építkezési költségeihez, illetve az építkezés céljából felveendő és 
erre fordítandó kölcsön törlesztésére az 1913. évtől kezdődőleg 50 (ötven) 
éven át évi 10.000 korona államsegéllyel járuljon hozzá, mely esetben a 
magyar királyi közoktatásügyi kormány által a szerződésben alább meg
állapított kötelezettségeket önként elvállalja.

Nevezetesen :
1. A tanítóképző-intézetnek a mindenkori törvényekben megállapított 

teljes évfolyamúnak és önállónak kell lennie minden az intézet székhelyén 
létező más tanintézettől, elválasztott igazgatóval és tantestülettel, tanszer beli 
és butorbeli felszereléssel kell birnia.

2. Úgy a tanítóképző-intézet összes évfolyamain, mint pedig a gyakorló 
mindennapi és ismétlő-iskolában, ifjúsági egyesületben az összes tantárgyak 
tanítási nyelve minden időben a magyar nyelv.

3. Az igazgatón és óraadó tanáron kívül a tanári testületnek legalább
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annyi rendes és feleannyi segédtanári állásban alkalmazott tanárból kell állania, 
ahány évfolyama van az intézetnek.

4. Az intézetben csakis oly tanerők alkalmazhatók, akik megfelelő (első
sorban tanítóképző-intézeti, esetleg középiskolai tanári) képesítéssel birnak.

5. Az intézetnek a nyert államsegélyből a szükséges és kellően felszerelt 
internátusi és tanulmányi helyiségekkel, tanszerekkel, gyakorló-iskolával, 
valamint a törvényben megkívánt gazdasági kerttel kell elláttatnia.

6. A közoktatási kedvezményeket oly mértékben kell kiterjeszteni, hogy 
az intézet kellően benépesíttessék. Az intézet erre vonatkozó berendezésének 
évfolyamonkint 20—20 tanuló köztartására alkalmasnak kell lennie, hogy 
szükség és jelentkezés esetén a fenti számú növendékek ezen kedvezményben 
részesíthetők legyenek. Mindaddig azonban, mig a megfelelő, e célra szolgáló 
internátusi épület államsegéllyel létesíttetni fog, a növendékek élelmezése a 
theológiai és főgimnáziumi növendékeknek internátusában történhetik.

7. A tanítást és a tanítói képesítést a mindenkori állami tanterv és az 
osztály-, valamint képesítő vizsgálati szabályzat alapján kell berendezni.

8. Az államsegély igénybe vételével emelendő új épület örök időre és min
dig csak tanítóképző-intézet céljaira használható, ellenkező esetben az építkezés 
céljaira kiutalt összegek az államkincstárnak egy összegben visszafizetendők.

9. Az intézetnek az államsegély első részletének kiutalványozásától szá
mított 3 éven belül az előzetesen bemutatott s jóváhagyott tervek alapján 
épült új épületben működését meg kell kezdenie.

10. Az intézetnek fenntartója köteles minden év december hó 31-ig 
igazolni, hogy az ezen évben kapott segélyt a bevezető pontban meghatározott 
célra fordította.

11. Amennyiben az intézet fenntartója a szerződésbeli megállapodásokat 
egyáltalában nem tartaná meg, az esetben a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter jogot nyer arra, hogy a 14. szakaszban szabályozott eljárás lefolytatása 
után és annak eredményéhez képest az állami segélyezést beszüntethesse. 
Ha pedig az intézet fenntartója a szerződésbeli megállapodások teljesítésében 
késedelmeskednék, akkor a miniszter igazolásra hívja föl és amennyiben a
14. szakasz szerint megalkotott bizottság a késedelmet igazolatlannak találná, 
a mulasztás helyrehozására az egyházkerületet záros határidő kitűzése mellett 
utasítja. Ezen határidő eredménytelen elteltével az állami segélyezést be
szüntetheti. Ezen esetekben az iskolafenntartó hatóság az állami segélyezés 
címén addig fölvett összegeket az államkincstárnak visszatéríteni tartozik 
vagy pedig az állami segélyezéssel emelt épületet az épület telkével együtt 
az államkincstár tulajdonába tartozik bocsátani. Az államkincstár tartozik azt 
átvenni és ezen esetben az építkezési kölcsönnek még le nem törlesztett hátra
lékát az államkincstár terhére átvállalni.

12. A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium ezeket a 
feltételeket elfogadja. Ennélfogva a magyar királyi államkincstár köteles a 
dunántúli ágostai hitvallású evangélikus püspök úrnak, mint a soproni ág.
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hitv. evang. tanítóképző-intézet egyházi főhatóságának a soproni ág. hitv. ev. 
tanítóképző-intézet építkezési költségeihez, illetve az építkezés céljából föl
veendő és erre fordítandó kölcsön törlesztésére az 1913. évtől kezdődőleg 
évenkint 10.000 K államsegélyt kifizetni, mindaddig, amig a fölveendő kölcsön 
teljesen törlesztve nem leend.

13. Ezzel szemben a mindenkori dunántúli ágostai hitvallású evang. 
püspök úr, mint a soproni ág. hitv. evang. tanítóképző-intézet egyházi fő
hatósága, kötelezi magát az 1 — 11. pontokban részletezett feltételek pontos 
betartására és ezennel visszavonhatatlanul beleegyezését adja ahhoz, hogy a 
főhatósága alá tartozó tanítóképző-intézet céljaira szolgáló s a 4313. telek
jegyzőkönyvben 4. sor, 1354. hrsz. alatt foglalt ingatlan kizárólag csak a 
tanítóképző-intézet céljaira használható.

14. Az, hogy az 1 — 11. pontban körülirt kötelezettségek tekintetében az 
intézet fenntartója mulasztást követett-e el, vagy sem : egy a vallás- és köz- 
oktatásügyi magyar királyi miniszter által kiküldendő vegyes (állami- és egy
házi) bizottság által fog megállapíttatni és a dunántúli ágostai hitvallású ev. 
püspök úr, mint az intézet egyházi főhatósága az ezen bizottság jelentése 
alapján hozandó miniszteri döntésnek magát föltétlenül aláveti és azt magára 
mindenkor kölelezőnek elismeri.

15. A szerződés 1. pontjában megállapított 10.000 kor. évenkinti állam
segélyt a vallás- és közoktatásügyi miniszter, illetőleg a magyar királyi állam- 
kincstár minden évben egy összegben fogja az illetékes magyar királyi adó
hivatalnál kiutalni s a dunántúli ágostai hitvallású evangélikus püspök úr, 
mint az iskola egyházi főhatósága az illető magyar királyi adóhivatalnál ve
heti azt föl szabályszerűen kiállított és a II. fokozat szerint bélyegzett nyug
tájára.

16. A jelen szerződéssel járó összes bélyeg- és illetékköltségeket a se
gélyt élvező fél tartozik viselni.

17. A jelen szerződésből eredhető esetleges perek csakis a vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi minisztérium jogügyeit ellátó magyar királyi 
kincstári jogügyi igazgatóság székhelyére illetékes valamelyik bíróság előtt 
sommás peruton tehetők folyamatba.

18. A jelen szerződés a dunántúli ágostai hitvallású evangélikus püspök 
úr, mint a soproni ág. hitv. evang. tanítóképző-intézet főhatóságát azonnal 
kötelezi, mig ellenben a kincstárra nézve az csakis a szerződésnek a vallás- 
és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium által történendő jóváhagyása 
után válik kötelezővé. Mely ekként két egybehangzó példányban kiállított 
szerződés a felek által elfogadtatott és a megkért tanuk jelenlétében aláíratott.

Kelt Pápán, 1914. évi december hó 12-én. Gyurátz Ferencz s. k. püspök. 
Előttünk : Mesterházy László s. k. Baldauf Gusztáv s. k. (P. H.)

164.964/1914. szám. Vl/b. Jóváhagyom. Budapest, 1914. évi december 
hó 24-én. (P. H.) Jankovich s. k.
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A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi, a szerződés jóvá
hagyását az egyházkerületi közgyűlésnek javasolja s kimondja, hogy a köz
viszonyok kedvezőbb alakulása esetén az építkezés végett szükséges lépéseket 
megteszi, de addig is gondoskodik az ügynek olyan előkészítéséről, mely 
lehetővé teszi, hogy az építési segélyből a lehető legnagyobb előnyök szár
mazzanak egyházkerületünk tanítóképzésére. A szerződésnek az egyházkerület 
birtokában levő egyik eredeti példánya az egyházkerületi levéltárba helyezendő 
el s teljes szövege a pénzügyi bizottság jelenlegi ülésének jegyzőkönyvébe 
felveendő.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott államsegélyszerző
dést — a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával — jóvá
hagyja és a pénzügyi bizottságnak ezzel kapcsolatban tett, a fen
tebbiekben előterjesztett intézkedéseit helyeslőleg tudomásul veszi.

11£>. Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint aj kőszegi leánynevelő
intézet helyibizottságának 1914. évi november hó 26-án tartott ülése jegyző
könyvének 10. pontja szerint Bakos Julia internátusi vezető ezen állásával 
egybekötött ingyenellátás egyenértéke fejében 1913 jun. 1-től 1914 nov. 1-ig 
pótlólag 1100 koronát (tehát évi 600 K-t) kér, mivel neki az ingyen ellátás 
bennlakó tanítónői minőségében úgyis kijár. A helyi bizottság a kérelem meg- 
okolását elfogadván, a kérelmet pártolólag terjeszti a főiskolai nagybizottság 
elé, utalva arra, hogy fedezet is van a szükséglethez, mert az 1913. évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 192. pontja szerint az állam az 
alapfizetésnek évi 600 K-val való leszállítását és az összegnek a maga ré
széről való pótlását engedélyezte, tehát az évi 600 K egyenértékűül folyósít
ható volna Bakos Julia részére, mig az említett állami kiutalás érvényben lesz.

A pénzügyi bizottság Bakos Julia kérését teljesíthetőnek nem tartja. Az 
internátusi vezetőnek az intézethez való viszonyát az 1908. évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 86., az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 91. pontja, továbbá az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének függeléke határozza meg. Az internátusi vezető egyike a bennlakó 
tanítónőknek, a felügyelet gyakorlásában velük osztozik, a vezetésért külön 
300 K tiszteletdíjat élvez s csak heti 10—12 órában köteles tanítani. Az in
ternátusi vezető minőség a bennlakó tanítónői minőségtől el nem választható, 
az internátusi vezető teendőivel megbízott bennlakó tanítónő tehát nem igé
nyelhet kétféle minőségben is ingyen ellátást. Az a körülmény, hogy az 1913. 
évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 192. pontja szerint az összes 
bennlakó tanítónőknek biztosítva lett az ingyen ellátás kedvezménye, mig a 
határozat meghozataláig csak a vezető teendőivel megbízott tanítónő élvezte 
azt, az utóbbinak újabb igényekre jogot nem ad. A hivatkozott jegyzőkönyvi 
pont értelmében a közoktatásügyi kormány a leányiskolái tanerők fizetés
kiegészítésének 600 K-val való emelését vállalta magára, abból a célból, hogy 
az egyházkerület ennek megfelelően 600 K-val leszállítván q törzsfizetéseket, 
terhének egyrészétől szabaduljon. Az ily módon felszabadult 600 kor.-nak a
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kért módon való felhasználása tehát a leányiskola pénztárára új terhet róna. 
Uj teher elviselésére pedig a leánynevelö-intézeti pénztár egyáltalában nem 
képes.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

1 1 0 . Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint a kőszegi leánynevelő
intézeti helyi bizottság pártolólag terjeszti a főiskolai nagybizottság elé az 
igazgatónak azt a javaslatát, hogy azok az evang. vallásu szülők, akiknek 
egyidejűleg három vagy több gyermekük van az intézetben elhelyezve, a 
harmadik és minden következő gyermek után a rendes tartásdijnak csak a 
felét fizessék.

A pénzügyi bizottság a javaslatot azzal a részleges módosítással pár
tolja, hogy az ne általános szabály, hanem a helyi bizottság által esetenkint 
nyújtható kedvezmény legyen, oly esetben, mikor azt a szülők vagyoni hely
zete indokolttá teszi.

Az egyházkerületi közgyűlés a kőszegi felsőbb leányiskola 
helyi bizottságának fentebbi javaslatát — a pénzügyi bizottság 
által ajánlott részleges módosítással — határozattá emeli.

1 S T .  Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint Varga Gyula esperes 
utalással arra, hogy a pénzügyi bizottság a kőszegi felsőbb leányiskola 1915. 
évre szóló költségvetésének tárgyalását felfüggesztette, indítványozza, hogy a 
nevezett intézet részére az 1914. évi julius hó 10-én tartott pénzügyi bizott
sági ülésen megszavazott és az 1914. évi októberi ülésen kiutalt segélyek 
közötti különbözet utaltassék ki.

A pénzügyi bizottság ezen 4466 K 52 f-t kitevő különbözeti összeget a 
kőszegi felsőbb leányiskolának előlegezi és részére az 1915. évi államsegély 
terhére kiutalja.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
118- Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint a szekszárdi evang. 

missziói egyházközség kéri a számára eddig évről-évre megszavazott 600 K 
fenntartási államsegélynek 1914-re, vagy az 1914.-évi július hó 10-én tartott 
pénzügyi bizottsági ülés. jegyzőkönyvének_45. pontja szerint állandósított ' 
Bajdáfcsy-segélynek 1915-re már mosL.az.-év-elején leendő folyósítását.

A pénzügyi bizottság tekintve azt, hogy a kérvényező egyházközség 
anyagi viszonyai nem javultak meg annyira, hogy magát fenntartani képes 
lenne, tekintve továbbá a háborús viszonyok okozta nehéz gazdasági hely
zetét, a kérelmet — az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének
88., valamint az 1914. évi julius hó 10-én tartott pénzügyi bizottsági ülés 
jegyzőkönyvének 45. pontja alapján — az egyházkerületi közgyűlés utólagos 
jóváhagyásának reményében Szekszárd ev. missziói egyházközség részére a 
kért 600 K segélyt az 1915. évre a missziói alap terhére előlegként megadja, 
de ez az összeg a Baldácsy-alapból utólag megtérítendő.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
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H O . Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontja szerint a Luther-társaság el
nöksége az eddig élvezett rendes évi segélynek kiutalását és ezenfelül egy 
rendkívüli segélynek megszavazását kéri.

A pénzügyi bizottság a Luther-társaság részére az egyházkerületi köz
gyűlés utólagos jóváhagyásának reményében ez alkalommal az egyházkerületi 
közigazgatási pénztár terhére 600 K segélyt kiutal.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
I S O .  Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja szerint Főtiszt, püspök úr 

jelenti, hogy az egyetemes felügyelő úr külföldön elhelyezett magyar sebe
sültek látogatására 1000 K kiutalványozását helyezte kilátásba. Fölhívás foly
tán sikerült megnyernie ezen útra Pröhle Károly theol. akadémiai tanár urat. 
Szükség volna azonban a meglátogatott sebesültek között leendő kiosztásra 
imakönyvekre, új-testamentumokra és más vallásos iratokra, mely célra a bi
zottságtól segélyt kér.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyá
sának reményében a missziói alap terhére 50 K-t utalt ki Pröhle Károly ke
zére és nyugtájára.

Az egyházkerület a pénzügyi bizottság ezen intézkedését utó
lagosan jóváhagyja.

1521- Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontja szerint a pénzügyi bizottság
1915. évi április hó 23-án tartott ülése jegyzőkönyvének 1. pontja szerint 
elnök jelenti, hogy özv. Meyne Jánosné soproni lakos az egyházkerület által 
tőle vásárolt teleknek a folyó év őszéig való használatáért 150 K-t ajánlott föl.

A pénzügyi bizottság arra való tekintettel, hogy a folyó évben úgy sem 
kezdhető meg az építkezés, a telek használatát f. évi november 30-ig 150 K 
ellenében özv. Meyne Jánosnénak átengedi.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
1S2Q- Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontja szerint elnök bemutatja a 

báró Baldácsy-alapítvány igazgatóságának folyó évi február hó 23-án tartott 
üléséről fölvett jegyzőkönyve kivonatát, mely az 1914. évi XLVI. t.-c. és az 
ehhez kiadott 1914. évi 149.700. sz. végrehajtási utasítás alapján a hadi adó 
kivetése céljából adandó jövedelem-bevallást tárgyalja.

Minthogy a Baldácsy-alapitvány jövedelmének egyházkerületünkre eső 
része a 20.000 K-t nem üti meg, a pénzügyi bizottság a jövedelem bejelen
tését mellőzi.

Tudomásul szolgál.
1523- Ugyanazon jegyzőkönyv 24. pontja szerint elnök előterjeszti a 

főiskolai nagybizottság f. évi március hó 9-én tartott üléséről felvett jegyző
könyv kivonatát, mely arra kéri a pénzügyi bizottságot, hogy az egyház- 
kerület családos tanerői és szolgái javára a háború tartamára megszavazandó 
s az állami tisztviselők családi pótlékának megfelelő drágasági segélyhez 
szükséges 8200 korona összegre keressen fedezetet és tegyen ez ügyben a 
legközelebbi egyházkerületi közgyűléshez ajánló fölterjesztést.
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A pénzügyi bizottság ez ügyet az egyházkerületi számvevőnek adja ki 
indítványtétel céljából. Egyben fölkéri Főtiszt, püspök urat, hogy ezen családi 
pótlék jellegű segélynek a hadi adó jövedelméből leendő utalványozása iránt 
a kormányhoz fölterjesztést intézni kegyeskedjék.

Tudomásul szolgál.
1 3 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontja szerint a pénzügyi bizottság

1915. évi május hó 15-én tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv 1. pontja szerint 
elnök bemutatja Főtiszt, püspök úr felhívását és a pesti magyar kereskedelmi 
bank ahhoz csatolt ajánlatát a második hadi kölcsön jegyzése tárgyában.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása remé
nyében elhatározza, hogy az alapítványi pénztár tőkéjéből a pesti magyar 
kereskedelmi bank soproni fiókjánál 40.000 K névértékű zárolt 6°/o-os hadi 
kölcsönt jegyez.

Tudomásul szolgál.
1 3 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontja szerint a kőszegi felsőbb 

leányiskola igazgatója az intézet háztartásának anyagi zavaraira utalással az
1915. évre megszavazott államsegély egy részének még a folyó hóban való 
utalványozását kéri.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásá
nak reményében az idei államsegély terhére 8000 K-t utalványoz a kőszegi 
felsőbb leányiskola pénztárába.

Tudomásul szolgál.
1 3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja szerint a főszámvevő jelenti, 

hogy az egyházkerületi pénztár naplóit s az azok alapján készített számadá
sokat az egyházkerületi alszámvevő-ellenőr megvizsgálta s rendben találta.

Tudomásul szolgál.
1 3 7 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontja szerint az összesített járulék

pénztárba ez évben 1478 koronával kevesebb folyt be, mint a múlt évben. 
E körülmény a közigazgatási, theológiai s tanítóképző-intézeti pénztáraknál 
érezteti hatását. A hátralékos járulékok összege 1280 K, tehát a múlt évinél 
majdnem 400 koronával nagyobb. Ezen hátralék összegből 925 K terheli a 
tolnai egyházmegye 6, a somogyi egyházmegye 2, a zalai egyházmegye 1 
egyházközségét. Ezen hátralékok időközben befolytak.

Tudomásul szolgál.
1 3 8 .  Ugyanazon j.-könyv 31. p. szerint a közig, pénztárban a 2615 K 

pénztári maradék körülbelül megfelel a múlt évi 3218 K maradék összegnek. Ez 
évben ugyan a közigazgatási pénztárba 15.000 koronával több közigazgatási 
államsegély folyt be, mint a múlt évben, a pénztár az egyházkerületi állam
segélyből is részesült 5086 koronában, nyomtatványokért majdnem 1200 K-val, 
fuvardíjak cimén pedig több mint 3400 K-val volt kisebb a kiadás ; mind
ezekkel szemben azonban a pénztár ez évben nem részesült a szokásos 
1200 K Baldácsy-segélyben, a pénztár tőkéje pedig 30.787 koronával növe
kedett. A pénztár tiszta vagyona a múlt évinél 35.841 K-val több. A tiszta
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vagyon ily nagyarányú növekedéséhez a tőke említett növekedésén felül az a 
körülmény is hozzájárult, hogy a pénztár nyers terhei között az egyetemes 
közigazgatási segélynek az 1915. évre szóló, de már az 1914. évben befolyt 
részlete most 5000 K-val kisebb összeggel szerepel.

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

Az egyházkerületi közgyűlés a közigazgatási pénztárban bevételezett
20.000 K államsegélytöbbletből 8468 K 51 fillért a kőszegi leányiskola túl- 
kiadásának, — 7309 K-t a tanítóképző-intézet túlkiadásának teljes fedezésére, 
a fennmaradó 4222 K 49 f-t pedig a gyámoldai pénztárnak 4672 K 05 f-t 
kitevő túlkiadása részleges fedezésére fordít.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság határozati 
javaslatát elfogadja.

I S O -  Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontja szerint a theol. akadémiai 
pénztárban a maradvány 732 K összege a múlt évihez képest csak 219 K 
növekedést mutat, habár tekintettel arra a körülményre, hogy ezidőszerint az 
egyik tanári állást egy, a rendes tanárt megilletőnél tetemesen kisebb java
dalmazással biró helyettes tanerő tölti be, a maradvány nagyobbmérvü emel
kedésére lehetett számítani, különösen figyelembe véve az alapítványi jöve
delemnek 2403 K-val való növekedését is. Magyarázatul szolgál azon körül
mény, hogy az elhalt rendes tanár özvegyének férje halála után még félévig 
joga volt a férj teljes javadalmazására, hogy egyházközségi járulékok cimén 
ez évben a múlt évinél majdnem 1000 koronával kisebb összeg folyt be, 
továbbá az a körülmény, hogy ez évben a tanári lakáspénzalap jövedelméből 
szükség esetén a theológiát megillető 3040 K nem tétetett át a theológiai 
pénztárba. A theol. pénztár tiszta vagyonának összege körülbelül megfelel a 
múlt évinek. E mellett azonban a vagyonkimutatásban nem szereplő s a theol. 
pénztár régi maradványaiból összegyűlt tőkéből létesített theol. akad. alap
tőkéje ismét 2125 K-val növekedett s már 46.364 K-t tesz ki.

Tudomásul szolgál.
1 3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja szerint a főgimnáziumi pénztár 

számadása csekély, a múlt évinél 5011 K-val kisebb, 373 K maradvánnyal 
zárult, bár bevételi tételei között egy 17000 K kölcsönösszeg is szerepel, a 
pénztár tőkéje pedig 13662 K-ról 2148 K-ra apadt. E jelenségek magyará
zata a telekvásárlásban rejlik. Az új lyceumi telek 61381 K vételárából a 
főgimnáziumi pénztár terhére törlesztetett 40920 K. Ehhez kellett fölhasználni 
az alapítványi pénztárból fölvett kölcsönön kívül a főgimnáziumi pénztár 
tőkéjének túlnyomó részét, a múlt évi pénztári maradékot s minden más 
irányban le nem foglalt pénzösszeget. A tőke fölhasználása folytán a kamat- 
jövedelem a múlt évi 688 K-ról 353 K-ra apadt. A rendes kiadási tételek 
között figyelemre méltó az orsz. tanári nyugdíjalap járulékának az új nyugdíj- 
törvény rendelkezései következtében való növekedése a múlt évi 5062 K-ról 
8478 K-ra. A-3416 K növekedésnek több mint fele — 1986 K — esik a
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tanulók után fizetendő járulékokra. Ezen növekedés fedezetet talál a tanulói 
díjak megfelelő emelkedésében, mely 1200 koronát tett. Ugyancsak az új 
nyugdíjtörvény rendelkezései következtében azonban megszabadul a főgimná
ziumi pénztár egy jelentékeny tehertől, a beruházási államsegély után évenkint 
fizetendő 3%-os járuléktól, amely a múlt évben még 3900 K-t tett. Nyomtat
ványokra a múlt évinél 735 K-val nagyobb összeget kellett fordítani. Ezzel 
szemben azonban a tanszerek beszerzésére fordított összeg 2182 K-val, a 
személyi díjazásokra fordított összeg pedig figyelmen kívül hagyva az állami 
fizetés kiegészítést 1826 K-val kisebb, mint a múlt évben. A főgimnáziumi 
pénztár tiszta vagyona 8374 K-val növekedett. A vagyonkimutatásban ter
mészetesen az új telek egész vételára vagyonként, megfelelőleg a hátralékos 
vételár teherként szerepel. A tiszta vagyon növekedéséhez hozzájárult a fel
szerelések értékének 3602 K-val való emelkedése is.

Megjegyzendő még, hogy ez évben a fenntartási államsegély nem emel
kedett, mint eddig minden évben 2000 K-val, Főtiszt, püspök úr azonban 
ennek, valamint az 1915. évre szóló 2000 K államsegélynek kiutalása iránt a 
lépéseket a kormánynál már megtette.

Tudomásul szolgál.
131- Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja szerint a tanítóképző-intézeti 

pénztár helyzete a múlt évinél valamivel kedvezőbb, amennyiben a számadás
ban a múlt évinél 2840 koronával kisebb, 7309 K túlkiadás mutatkozik. A 
személyi kiadások, figyelmen kívül hagyva az állami fizetéskiegészítést, 3642 
koronával kisebbedtek. Növekedést jelent a kiadásoknál az elengedett tandíjak 
380 K összege. Növekedett továbbá az új nyugdíjtörvény rendelkezései követ
keztében az orsz. tanári nyugdíjalapra fizetendő járulékok összege, különösen 
a tanulók után fizetendő járulékoknál 768 K-val. E kiadásbeli növekedések 
azonban a pénztárnál is fedezetet találnak a tanulói díjak összegének 2282 K 
növekedésében. Növekedett a kamatjövedelem is a múlt évi 1 K-ról 597 K-ra 
és pedig a 25.000 K építési államsegélynek egyelőre való tőkésítése következ
tében. A vagyonkimutatásban a tőkésített államsegély mint vagyon és egy
úttal mint teher szerepel ; nem befolyásolja tehát a tiszta vagyon összegét, 
amely a múlt évihez képest lényeges változást nem mutat; mindössze 565 
koronával emelkedett. E növekedést a felszerelések értékének 900 K emelke
dése magyarázza.

Az intézet az egyházkerület részéről ez évben is 10.000 K segélyben 
részesült. Az alapítványi pénztárból fölvett 17.300 K kölcsön összege is vál
tozatlan maradt.

Tudomásul szolgál.
1 3 S -  Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint a kőszegi felsőbb 

leányiskola pénztáránál a túlkiadás csak 753 K-val nagyobb ugyan, mint a 
múlt évben, a pénztár tőkéje azonban 5482 K-val 1652 K-ra apadt. Ezzel szem
ben az intézet pénztára a múlt évinél 4487 K-val kevesebb, 13.513 K 
egyházkerületi segélyben részesült, azonkívül az adományok összege 956



96

koronára, a mult évinek mintegy felére csökkent. A tanulók által fizetett díjak 
összege 849 K-val kisebb. A kiadási tételek között emelkedett az élelmezésre 
fordított összeg 521 K s felszerelésre fordított összeg 722 K, továbbá az orsz. 
tanári nyugdíjalap járuléka 1701 K-val. Ezzel szemben azonban kisebb lett 
a személyi díjazásokra fordított összeg 497 K, a világításra s javításokra for
dított összeg 1679 K s a  könyvtárra fordított összeg 1037 K-val; 2944 K 
túlkiadással szemben tehát itt 3213 K kiadás-csökkenés áll szemben. Az 
intézet tiszta vagyona körülbelül megfelel a múlt évinek, a tőke kisebbedését 
ellensúlyozza a felszerelések értékének 2874 K-val való emelkedése s az in
tézetet terhelő kölcsönnek 2281 K-val 69.531 K-ra való törlesztése.

Tudomásul szolgál.
1 3 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint az alapítványi pénz

tárban a missziói alap 301 K, a zsinati alap 613 K s a közös tartalék-alap 
6172 K tőkeapadása s a Bélák-féle gyámintézeti alapítvány 500 K-t meg
haladó tőkéjének a gyámintézeti pénztárba való áttétele mellett is, úgy az 
alapítványok, mint az alapok tőkéje nagyobbodott 28.198 K-val. A közös 
tartalék-alap tőkeapadását ellensúlyozza az alap-pénztár maradványának 6747 
koronával való emelkedése. Mint új alapítványok először szerepelnek a ki
mutatásban a Mozgay-féle 2024 K, a Vidos-féle 513 K, mint új alapok a két 
betegkoszt-alap 325 K tőkével. A pénztár kamatjövedelme 4414 K-val apadt 
ugyan, de ezzel szemben növekedett a vagyonkimutatásban a hátralékos 
kamatok összege 4448 K-val. Ez utóbbi is hozzájárul a tőkék növekedése s 
a tartalék-alap maradványának növekedése mellett a tiszta vagyonnak 39.179 
koronával való emelkedéséhez. A pénztár összes maradványa, melyben benn- 
foglaltatik a tartalék-alap 23.443 K, a tanári fizetéskiegészítési alap 6643 K, 
a segédlelkészi kongrua-alap 406 K, az adóalap 2 K maradványa s a lelkészi 
kongrua-alap 449 K túlkiadása, most 30.045 K-t tesz. A több mint 10.000 K 
látszólagos maradvány-apadás oka az, hogy ez évben nem folyt be élőre a 
a jövő évre szóló ilO.OOO K-t meghaladó adóalapi segély, amely különben 
vagyonban és teherben is szerepelvén, a tiszta vagyon összegére befolyással 
nem volna.

Tudomásul szolgál.
1 3 4 .  Ugyanazon j.-könyv 37. p. szerint a tápintézeti pénztár számadása 

a múlt évi 4475 K túlkiadással szemben 1515 K maradékkal zárult. A múlt évi 
túlkiadás fedezését lehetővé tette az alapítványi jövedelem 4540 K növekedése. 
Ezen összegben benne rejlik azon 2401 K alapítványi jövedelem is, amellyel 
a soproni egyházközség a múlt évben hátralékban maradt. A tanulók által fizetett 
díjak összege 600 K, az adományok összege 561 K-val kisebbedett ugyan, 
de sokkal nagyobb mértékben kisebbedtek ezzel szemben egyes kiadási té
telek, a személyi kiadásoké 780 K, a konyhai szükségleteké 2949 K, a házi 
kiadásoké 1605 K, a felszereléseké 1682 K-val. A kiadások e kisebbedésének 
oka jórészt a tápintézet működésének a nem normális viszonyok által való 
korlátozása. A tápintézet tiszta vagyona 3453 K növekedést mutat, amit



eléggé megmagyaráz az a körülmény, hogy most teherként szereplő túlkiadás 
helyett vagyonként szereplő maradvány van.

Tudomásul szolgál.
1 3 5 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontja szerint a főiskolai nyugdíj

intézet közpénztáránál a maradvány a múlt évihez képest növekedett 1755 K-val. 
Ezen növekedés magyarázata az, hogy a kamatjövedelem 1460 K kisebbedé- 
sével szemben nyugdíjjárulékok címén a múlt évinél mintegy 2300 K-val 
nagyobb összeg, a múlt évben egyáltalán nem szereplő gyámoldai végkielé
gítések s egyéb rendkívüli bevételek címén több mint 2000 K folyt be. Az 
intézet alapítványainak tőkéje 3401 K, közalaptőkéjé 241 K-val növekedett, 
ami körülbelül megfelel a tiszta vagyon 4532 K növekedésének.

Tudomásul szolgál.
136 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontja szerint a Simunyák hagyatéki 

pénztárba, amely csak a még egyházkerületi kezelésben levő tőke kamatainak 
elszámolására szorítkozik, a tőke emelkedett ugyan 2605 K-val, de mivel a 
nagy tőkésítés következtében a pénztármaradék a múlt évi 1771 K-ról 91 K-ra 
csökkent, azonkívül a hagyományosok újabb egy évi illetménye cimén 5440 K 
összeg a terhet növelte, a tiszta vagyon 4513 K-val 2132 K-ra csökkent.

Tudomásul szolgál.
13 7 . Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontja szerint az egyetemes közalap

pénztárban a járulékhátralékok 640 koronára emelkedtek s 1 kemenesaljai, 
3 somogyi, 1 soproni felső egyházmegyei, 8 tolna-baranya-somogyi és 1 zalai 
egyházközséget terhelnek, időközben befolytak.

Tudomásul szolgál.
1 3 8 - Ugyanazon jegyzőkönyv 41. pontja szerint az egyet, nyugdíj

intézeti és a forgalmi pénztár csak átmeneti tételeket tartalmaznak. A forgalmi 
pénztárban kimutatott 24.598 K ideiglenes postatakarékpénztári tőke képezi 
az egyes pénztárak maradékainak nagy részét.

Tudomásul szolgál.
13Q- Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint a 14 egyházkerületi 

pénztár közül háromban, u. m. a tanítóképző-intézetében, a felsőbb leány
iskoláiban, a gyámoldaiban mutatkozik túlkiadás összesen 20.449 K értékben. 
Ezzel szemben a többi pénztárak maradványa 38.751 K. Az egyházkerületi 
pénztárak összes tőkéi a múlt évi 16.959 K gyarapodással szemben most
11.175 K apadást mutatnak s az év végén 1,786.419 K-t tesznek. A tőke
apadást egyéb pénztárak tőkegyarapodása ellenére is a főgimnáziumi tőke
13.000 K, eléggé megokolt s a leányiskolái tőke 5482 K kényszerű apadásán 
kivül leginkább a végkielégítésekhez jórészt fölhasznált gyámoldai tőkék 
82.859 K apadása idézte elő.

Tudomásul szolgál.
1 4 0 - Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontja szerint az egyházkerületi inté

zetek és pénztárak 1,985.730 K tiszta vagyona a múlt évihez képest szintén



7499 K apadást mutat. Ezen apadás magyarázata is túlnyomó részben a 
gyámoldai vagyon 94.301 K nagymérvű apadásában rejlik.

Egyben főszámvevö jelenti, hogy az egyházkerület tulajdonában levő 
ingóságok leltárai a m. évi p. ü. biz. főülés jkve 33. pontjának megfelelően 
nagyrészben elkészültek ugyan, de azok feldolgozása a háború folytán be
állott munkaerőhiány következtében lehetetlenné vált, úgy hogy a felszerelé
sek értékének megállapítása a kimutatásban még a régi gyakorlat szerint, 
nem pedig az új leltárak alapján történt.

Tudomásul szolgál.
141 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 46. pontja szerint az egyházkerületi 

pénztáros, mint biztosítási megbízott beterjeszti az 1914. üzletévről szóló 
jelentését. E jelentés szerint a tüzosztályban 2422 drb. biztosítás köttetett 
10,256.801 K 99 f értékben. A múlt évihez képest a szaporodás 123 drb. 
356.443 kor. 50 fill, értékben. A jégosztályban 10 darab biztosítás köttetett 
24.079 K 35 f értékben.

A biztosító társaság az egyházker. pénztár közvetítésével a tüzosztályban 
4292 K 20 f, a jégosztályban 21 K 21 f, összesen 4313 K 41 f kárösszeget 
fizetett ki. Az egyházkerület tiszta nyeresége 4173 K 91 f, ami a múlt év 
eredményéhez képest 69 K 33 f szaporodást jelent.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a 
biztosításokat közvetítő lelkész és tanító uraknak e téren kifejtett 
önzetlen munkásságukért jegyzőkönyvileg köszönetét nyilvánítja 
s fölkéri őket, hogy ezen fontos ügy szolgálatában, különösen a 
biztosítás-szerzés terén a jövőben is lankadatlan buzgalommal 
működni szíveskedjenek.

1 4 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontja szerint az egyházkerületi 
alszámvevő-ellenőr a Kleeblatt-féle hagyatéki ház 1914. évi számadását meg
vizsgálta és rendben találta.

A számadás szerint a pénzügyi bizottság 1914. évi julius hó 10-én 
tartott ülése jegyzőkönyvének 30. pontja alatt bejelentett renoválás összes 
költségei rendezve vannak. A bevétel 4728 K 33 f, a kiadás 4541 K 83 f, 
a pénztári maradvány 186 K 50 f. A hagyatéknak ideiglenes takarékbetéti 
tőkéje 3331 K 73 fillérről 1287 K 42 fillérre csökkent.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
ennek alapján Králik Gusztáv házgondnok részére — köszönetének 
nyilvánítása mellett — a fölmentvényt megadja.

1 4 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 48. pontja szerint számvevő bemutatja 
az 1914. évi egyetemes pénztári számadást. E szerint az egyetemes egyház 
közigazgatási számlájának évvégi maradványa 28.775 K 54 f, ami a múlt 
évihez képest 63.910 K 77 f apadást jelent. Ez apadás onnét eredt, hogy az 
1910—914. évi fölöslegek az egyetemes egyházi tartalékalap javára átköny- 
veltettek.
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A szabad rendelkezési tőke 89.606 K 20 f. Az egyetemes közalap év
végi tőkemaradványa a múlt évinél 31.517 K 21 f-rel több, vagyis 370.624 K 60 f.

Az egyetemes nyugdíjintézet tőkemaradványa 3,756.239 K 05 f, a 
múlt évinél 326.978 korona 16 fillérrel több.

A kifizetett nyugdíjak összege 394.788 K 65 f, tehát a múlt évinél 
17.158 K 74 fillérrel több.

A kegydíjalap évvégi maradványa 9891 K 82 f, a múlt évinél 436 K 82 f-rel 
kevesebb. A kifizetett kegydíjak összege 12.848 K 96 f.

A segédlelkészi kongrua-tartalék számla évvégi maradványa 8464 K 49 f, 
az egyetemes egyházi adóalapé 918.690 K 80 f, adóalaptartalék maradványa 
62.968 K 24 f. A lelkész-segélyezési tőkealap maradványa 142.028 K 89 f, a 
múlt évinél 35.683 K 80 fillérrel több.

Az összes vagyon 6,962.864 K 50 f.
Tudomásul szolgál.

1 4 4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontja szerint a számvevő bemutatja 
az egyházkerületi pénztárnak 1915. évi költségvetését s az ennek alapján 
készített költségelőirányzatot. Az összes bevétel 1,975.774 K 25 f, kiadás 
1,953.958 K 98 f, várható tiszta maradvány 21.865 K 27 f. Az egyházker. 
pénztárak költségvetései — ide nem számítva a kőszegi leányiskola költség- 
vetését — összességükben kedvező eredményt mutatnak. Kedvezőtlen ered
ményt mutat a gyámoldai pénztár költségvetése. Kedvezőtlenül zárul a sop
roni tanítóképző-intézet költségvetése is, mely habár a bevételi tételek közé 
az egyházkerülettől várható 10.000 K segély is be van állítva, 7479 K 13 f 
hiányt mutat.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
az előirányzatot elfogadja.

1 4 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 50. pontja szerint a számvevő a kőszegi 
felsőbb leányiskola 1915. évi költségvetését megvizsgálta, az 1914. évi szám
adás megfelelő tételeivel összehasonlította s a következőket állapította meg :

AJ Kiadás.
1. Az 1914. évi számadás hasonlított tételeinek összege . . 80472-87 K
2. Az 1915. évi költségvetés hasonlított tételei összege . . 88533-18 „

Kiadási szaporulat a költségvetésben 8060-31 K

B) Bevétel.
1. Az 1914. évi számadás hasonlított tételeinek összege . . 53021-— K
2. Az 1915. évi költségvetés hasonlított tételeinek összege . 52982-— „

Bevételi apadás a költségvetésben 39'— K

Ezek szerint a kiadási előirányzat összegének emelkedése feltűnően 
nagy s ezt főleg a következők okozzák:

1. A személyi kiadások kisebb emelkedése mellett főleg az a körül-
7 *
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mény, hogy a két német társalgónő és egy nevelőnő eltartásdíja à 600 K 
csak a költségvetésben van külön felmutatva, a számadásban nincsen.

2. A tüzelőanyag tétele, mely a számadásban is feltűnően nagy összegű, 
330 K 34 fillérrel emelkedik, de ezt a szénárak emelkedő irányzata mellett 
megokoltnak kell tekinteni.

3. Az élelmezési tétel összegének 6423 K 39 fillérrel való emelkedése, 
mely szintén főleg a drágasági viszonyok fokozódásával van összefüggésben.

4. A világítási tételnek 1363 K 10 fillérrel való megokolatlan emelkedése.
A költségvetés előirányzata a következő:

1. B e v é te l ..............................  52982 — K
2. K i a d á s ........................ ...... 88533-18 ,
3. H i á n y ..............................  35551-18 K

Az 1914. évi költségvetés előirányzata a következő:
1. B e v é te l ..............................  55996’— K
2. K i a d á s ........................ ...... 8508Q-— „
3. H i á n y ..............................  29084-— K

Az 1915. évi költségvetésben feltüntetett hiány tehát 6467 K 18 fillérrel 
nagyobb az 1914. évinél.

Az 1915. évi költségvetés azonban pótlásra szorul. A bevételi összeghez 
hozzáveendő a leányiskolái ösztöndíj és fenntartási alapítványok jövödelme, 
mely összegek az idei költségvetésben csak részleg szerepelnek. így a költség- 
vetési bevétel összege pótlólag 5494 K-val szaporodván, a végső bevételi 
összeg 58476 K. A kiadáshoz első helyen felveendő az 1914. évi hiány összege: 
8468 K 51 f, de felveendő az ösztöndíj-alapítványok 445 K összege is, amely 
módosítással a végső kiadási összeg: 97446 K 69 f. A helyesbített költség- 
előirányzat az 1915. évre tehát a következő:

1. S z ü k s é g le t ........................  97446-69 K
2. F e d e z e t ........................ ...... 58476’— „
3. H i á n y ..............................  38970-69 K

A pénzügyi bizottság a számvevő előterjesztését tudomásul veszi, a 
kőszegi felsőbb leányiskola 1915. évi költségvetésének jóváhagyását az egyház
kerületi közgyűlésnek javasolja, de egyúttal a kőszegi leányiskolái helyi 
bizottság figyelmét felhívja a következőkre:

1. A világítási tételt a múlt évi tényleges fogyasztás összegének 
(1596 K 60 f) megfelelőleg módosítja.

2. A költségvetés teljessége és realitása érdekében a kiadási rovatban 
első helyen beállítandó mindig az előző évi hiány összege.

3. A bevételi és kiadási oldalra az összes ösztöndíj, a bevételi oldalra 
az összes fenntartási alapítványi jövedelmek fölveendők.

Végül mivel a kiadási tételek közül az „élelmezés“ cim alatt különösen 
nagy emelkedés tapasztalható, sőt a költségvetés összeállítása óta folyton
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emelkedő drágaság az élelmezési viszonyokat egyre kedvezőtlenebbé teszi, 
javasolja a pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy mivel 
az élelmezési költségek emelkedése a növendékekre vonatkozó személyi ki
adásokkal van összefüggésben s az egyházkerület az intézet fenntartási költ
ségeit is alig bírja már meg : e rendkívüli terhet hárítsa át a bennlakó növen
dékekre s e végből határozza el, hogy a bennlakó növendékek tartási díjait 
az 1915—16. iskolai évre a kőszegi leánynevelő-intézeti helyi bizottság 1915 
julius 9-iki ülése jegyzőkönyvének 2. pontjában foglalt javaslat szerint szemé- 
lyenkint fölemeli és pedig az 500 koronás fokozatot 600 koronára, a 600 
koronás fokozatot 700 koronára és a 700 koronás fokozatot 900 koronára.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatára 
a kőszegi felsőbb leányiskola 1915. évi költségvetését jóváhagyja; 
a pénzügyi bizottság által a felsőbb leányiskola költségvetésének 
elkészítése körül követendő eljárás tekintetében a helyibizottság
nak adott utasításokat pedig helyeslőleg tudomásul veszi.

Végül az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javas
latát a kőszegi leányiskolái tartási díjak fölemelése tárgyában 
— a bizottság előterjesztésében fölhozott indokok alapján — 
elfogadja és határozati erőre emeli, annak kijelentésével, hogy a 
tartási díjak fölemelése a háború tartamára szól.

1 4 6 .  Ugyanazon jegyzőköny 51. pontja szerint az 1914—15. iskolai 
évről szóló hitoktatói jelentések mellé csatolt kimutatások szerint 8 egyház
megyében fuvar- és tiszteletdíjak cimén összesen 4095 K 20 f hiány mutat
kozik, melyre az egyházmegyék az egyházkerülettől várják a fedezetet.

A pénzügyi bizottság tekintettel arra, hogy 1914. évi julius hó 10-én 
tartott ülése jkvének 13. pontja szerint nagy körültekintéssel készített felosz
tási tervezetet állapított meg, mely az 1913—14. és a következő négy tanévre 
meghatározza az egyházmegyék hitoktatási átalányát, tekintve továbbá a jelen
legi mostoha pénzügyi helyzetet s hivatkozva végül 1915 január hó 28-án 
tartott ülése jkvének 4. pontjában kimondott határozatára, mely a soproni 
felső és alsó, valamint a veszprémi egyházmegyéknek a hitoktatási átalány 
fölemelésére irányuló kérelmét teljesíthetőnek nem tartja, a hitoktatói díj
átalányok összegeinek felemelését az egyházker. közgyűlésnek nem javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

1 4 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontja szerint, kapcsolatban az
1914. évi szeptember hó 17-én tartott értekezletről fölvett jegyzőkönyv I.
b), c), d) pontjai alatt foglalt határozatokkal, a számvevő jelenti, hogy az 
egyházkerület vagyonát képező értékpapírokról, magánkötvényekről és takarék- 
betétekről az egyházkerületi pénztáros és az alszámvevő ellenőr, úgyszinte 
az egyházkerületi intézetek épületeiről, berendezéséről, szer- és könyvtárairól 
az illető igazgatók egy-egy alapleltárt készítettek s ezek szerint öt másolati 
példány készült, kivéve a theol. akadémiát és főgimnáziumot, amelyeknél a
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másolati példányok száma csak négy. E példányok közül egy-egy az egyház- 
kerüléti püspök, egyházkerületi felügyelő, pénzügyi bizottsági elnök, egyház
kerületi ügyész és főiskolai felügyelő úrnak kézbesíttetett. Az intézeti leltárak 
alappéldányai az illető igazgatóknál, a többiekéi az egyházkerületi számvevő
ségnél vannak.

Tudomásul szolgál.
14.-8- Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontja szerint a számvevőség az

1915. évi április hó 23-án tartott pénzügyi bizottsági ülés jegyzőkönyvének
6. pontjában foglalt megbízásból kifolyólag javaslatot terjeszt a pénzügyi bi
zottság elé az egyházkerületi intézetek tanerői és szolgái, általában az egyház
kerületi alkalmazottak javára az állami alkalmazottak és szolgák családi pót
lékának megfelelő és a háború tartamára kérelmezett drágasági pótlék ügyé
ben. Az ideiglenes jellegű drágasági pótlék mértékét a családi pótlékról szóló
1912. évi XXXV. t.-c. szolgáltatja. E törvénycikk 3. §-a szerint a családi 
pótlék alapját az illető alkalmazottak gyermekei és a 9. §-a szerint vele 
közös háztartásban élő u. n. családtagok képezik. Gyermekeken alapuló csa
ládi pótlék legalább egy, legfeljebb három olyan gyermek után igényelhető, 
akik az első csoportba tartozó alkalmazottaknál a 24., a második csoportba 
sorolt alkalmazottaknál a 16. életévet még be nem töltötték s a családon 
kívül eső helyen teljes gondozásban, vagy legalább 600 K értékű javadalma
zásban, ellátásban nem részesülnek. Az első csoportba sorozottak egy-egy 
gyermek után évi 200—200 K-t, a második csoportba tartozók 100—100 K-t 
kapnak. Családtagokul (házastárs, testvér, szülő, nagyszülő stb.) alapuló pót
lékra van igényük azoknak, akik legalább két oly családtagot tartanak el, 
akik velük közös háztartásban élnek és saját vagyonuk vagy jövedelmük 
nincsen. A családtagok után igényelhető pótlék mértéke az I. csoportba tar
tozó alkalmazottaknál : két családtag után évi 200 kor., három után 400 kor., 
négy, vagy ennél több után 600 K ; a II. csoportba osztottakra nézve : két 
családtag után évi 100 K, három után 200 K, négy, vagy ennél több után 
300 K. Megjegyzendő, hogy az egyházkerületi intézetek tanárai és az egyház
kerületi pénztári alkalmazottak az I., az iskoláknál alkalmazott szolgák a II. 
csoportba sorozott alkalmazottakkal egyenlőknek tekintendők a családi pótlék 
mértéke szerinti ideiglenes drágasági pótlék megállapításánál.

A pénzügyi bizottság a számvevőség előterjesztése alapján javasolja az 
egyházkerületi közgyűlésnek, hogy tekintve a háború folytán beállott rendkívül 
súlyos megélhetési viszonyokat, az egyházkerületi intézetek tanárai, az egyház
kerületi pénztár alkalmazottjai és az intézeti szolgák közül a fentebb ismer
tetett szabályok szerint az 1915. évi január hó 1-től kezdődőleg a háború 
tartamára az állami alkalmazottak családi pótléka mértékének megfelelően 
szavazzon meg ideiglenes drágasági pótlékot a következők részére és a kö
vetkező évi összegekben : Bancsó Antal theol. akad. igazgatónak 1 gyermek 
után 200 K-t, Proliié Károly és Stráner Vilmos theol. akad. tanároknak 3—3 
gyermek után 600—600 kor.-t, Tompos Gábor theol. akad. iskolaszolgának
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1 gyermek után 100 K-t, Hollós János főgimnáziumi igazgatónak 3 gyermek 
után 600 K-t, Bothár Dániel tanárnak 1 gyermek után 200 K-t, Hetvényi 
Lajos és Králik Gusztáv tanároknak 2—2 gyermek után 400—400 K-t, Rosta 
Ferenc tanárnak 3 gyermek után 600 K-t, Szabó Kálmánnak 1 gyermek után 
200 K-t, Buti Dénes iskolaszolgának 1 gyermek után 100 K-t, Komjáthy 
Lajos iskolaszolgának 3 gyermek után 300 K-t, Papp József tanítóképző
intézeti igazgatónak 3 gyermek után 600 K-t, Bognár Károly segédtanár s 
gyakorló-iskolai vezetőnek 3 gyermek után 600 K-t, Ihász Ferenc tanárnak 
1 gyermek után 200 K-t, Kárpáti Sándor tanárnak 2 gyermek után 400 K-t, 

•Simkó Endre tanárnak 3 gyermek után 600 K-t, Horváth Samu iskolaszolgá
nak 1 gyermek után 100 K-t, Budaker G. Károly felsőbb leányiskolái igaz
gatónak 3 gyermek után 600 K-t, Arató István tanárnak 2 gyermek után 
400 K-t, Brückler Mihály iskolaszolgának 2 gyermek után 200 K-t, Weisz 
Kornél egyházkerületi pénztáros részére házastársa és ennek édesanyja, özv. 
Alexy Albertné után 200 K-t. Az egyes intézetek részéről a következő ösz- 
szegek képeznek szükségletet : a theol. akadémia részéről 1500 K, a főgim
názium részéről 2800 K, a tanítóképző-intézet részéről 2500 K, a felsőbb 
leányiskola részéről 1200 K, az egyházkerületi pénztár részéről 200 kor. Az 
intézetek részéről jelentkező összes szükséglet 8000 K, melyre a főiskolai 
nyugdíjintézet nyújthatna fedezetet, de mivel ennek vagyoni helyzetéről csak 
a theol. akad. tanárok nyugdíjügyének rendezése után lehet tiszta képet al
kotni, a pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 
hatalmazza föl a pénzügyi bizottságot arra, miszerint az egyházkerületbeli 
intézetek tanárai és szolgái részére megállapított drágasági segélynek 8000 K 
összegét a theol. akad. tanárok nyugdíjügyének végleges rendezése után a 
főiskolai nyugdíjintézeti pénztárból — utólagos bejelentés kötelezettsége 
mellett — folyósíthassa.

Az egyházkerületi pénztárt terhelő 200 kor. drágasági segélyre a köz- 
igazgatási pénztár nyújt fedezetet.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság fentebbi 
javaslatát határozati erőre emeli, azzal a módosítással, hogy az 
egyházkerületbeli intézetek tanárai és szolgái javára megszavazott 
drágasági pótlékokat az illető tanintézetek pénztárainak terhére 
utalványozza.

1 4 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 55. pontja szerint a nem állami tanárok 
nyugdíjáról s özvegyeik, árváik ellátásáról szóló új nyugdíjtörvény értelmében 
ezentúl a prot. theol. akad. tanárok is tagjai lehetnek az orsz. tanári nyugdíj- 
intézetnek. Miután a theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe való be
lépése reájuk nézve kedvező, az ország összes theol. akadémiái tárgyalásokba 
bocsátkoztak tanáraiknak az orsz. tanári nyugdíjintézetbe való átlépése tár
gyában, egyrészt a közoktatásügyi kormánnyal, másrészt az egyetemes nyugdíj- 
intézettel, illetve fenntartóik helyi nyugdíjintézeteivel. E tárgyalások ugyan 
még nem vezettek az ügy minden homályos részletének tisztázására, mégis
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tekintettel az idő előrehaladottságára — a fenntartók t. i. az év szeptember 
haváig kötelesek bejelenteni tanáraik belépését —,

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

1. Az egyházkerületi közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a sop
roni ev. theol. akadémia tanárai az egyet. ev. nyugdíjintézetből az 1914. évi 
XXXVI. t.-c. alapján szervezett orsz. tanári nyugdíjintézetbe átléphessenek.

2. Fölkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy a vonatkozó bejelentést 
folyó évi augusztus 31-ig terjessze föl a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz.

3. Határozottan kívánja, hogy a nyugdíj megállapításánál a theol. taná
roknak a lelkészi pályán töltött évei is beszámíttassanak. Amennyiben ezen 
jogos kívánság az országos nyugdíjintézetnél elfogadható nem volna, az ilyen 
módon előálló különbözet az egyetemes nyugdíjintézet Sltal térítendő meg.

4. Természetesnek'' tartja és hangsúlyozza, hogy az átlépés pénzügyi 
rendezése, vagyis az országos nyugdíjintézeti, pénztárnak járó összegek meg
fizetése a kilépés folytán tehermentesülő egyetemes nyugdíjintézeti pénztár 
kötelessége. Az egyházkerület és pedig a theol. akad. pénztár terhére csakis 
a hallgatók után az 1897. évtől kezdődőleg számított 10.545 K összeget fizeti 
meg, amely összeg fedezi, esetleg meg is haladja az átlépéssel esetleg be
következett igénynövekedés fedezésére szolgáló járuléktöbblet összegét.

5. Nem fogadja el az egyet, nyugdíjintézeti bizottság által a theol. akad. 
tanárok lelkészi szolgálati idejére megállapított nyugdíjösszeget, mert az sérti 
és nem meríti ki a tanárokat megillető jogokat. A pénzügyi bizottság fenn
tartja magának azt a jogot, hogy az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság által 
megállapított visszafizetési összegeket felülvizsgálja.

6. Legerélyesebben tiltakozik az ellen, hogy a lelkészi szolgálati idő 
után fenntartott nyugdíjra az illető theol. akad. tanár elhalálozáza után annak 
családtagjai semmi igényt nem tarthatnak.

7. Rámutat arra, hogy az egyet, nyugdíjintézet az általa visszafizetendő 
összegeket helytelenül számította ki, mert az nem kamattal, hanem kamatos 
kamattal térítendő meg.

9. Végül utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy az 1915/16. tan
évtől kezdve a theológiai hallgatóktól évi 20 korona nyugdíjintézeti járulékot 
szedjen be.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által elő
terjesztett határozati javaslatot elfogadja a 4. pontnak oly értelmű 
módosításával, hogy a hallgatók után az 1894. évtől kezdődőleg 
számított 10545 korona összeget, amely egyházkerületünket terheli, 
nem a theol. akad. pénztárból, hanem az egyházkerületi tanári 
nyugdíjintézet pénztárából utalványozza s annak folyósítására az 
egyházkerületi pénzügyi bizottságot felhatalmazza.

Ennek alapján az egyházkerületi közgyűlés fölkéri az egyház-
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kerületi elnökséget, hogy a vonatkozó bejelentést f. évi aug. hó 
31-ig szíveskedjék a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumhoz fölterjeszteni.

Az egyházkerületi közgyűlés végül megkeresi az egyetemes 
nyugdíjintézetet a pénzügyi bizottság javaslatának 3„ 4,~5,,-6.-ós 
7. pontjai alatt foglalt jogos kívánságainknak teljesítése iránt.

15 0 - Ugyanazon jegyzőkönyv 56. pontja szerint a magyarországi ág. 
hitv. ev. egyházegyetem pénzügyi- és ösztöndíjosztó bizottság 1915. évi 
május hó 19-én tartott ülése jegyzőkönyvének 11. pontja szerint ezen bizott
ság a négy egyházkerület részére 2000—2000 K-t utalványozott a központi 
iroda szervezésére a költségvetésbe beállítött, de felhasználásra nem kerülő 
9000 K összegből arra a célra, hogy az egyházkerületi elnökségek utólagos 
elszámolás kötelezettsége mellett a háború folytán Ínséges viszonyok közé 
jutott lelkészcsaládok szükségének enyhítésére esetről-esetre segélyt nyújthas
sanak. Főtiszt, püspök úr 1353/915. sz. a. a pénzügyi bizottság elnökéhez 
intézett leiratában a segélynyújtás eszközlésének jogát a pénzügyi bizottságra 
ruházza, melynél fogva

a pénzügyi bizottság a számvevő javaslatára a következő segélyezési 
tervezetet terjeszti jóváhagyás végett az egyházkerületi közgyűlés elé :

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.

10. 

11. 
12. 
13.

Mérnyi Ádám, Malibastáji . . . .  
Fábry László, Nagyszokoly. . . .
Varga József, S á r v á r ........................
Hütter Lajos, Nagykanizsa . . . .  
Németh Gyula, Szekszárd . . . .  
Teke Dénes, Alsólendva . . . .  
Éder József, Nemescsó
BáliKó Lajos, K ő s z e g ........................
Geisztlinger Pál, Felsőőr . . . .  
Nagy Gyula, Rápczakapi . . . .
Nagy Kálmán, G e c s e ........................
Povázsay György, Bakonycsernye .
Bothár M., H a r k a ........................ ......

Összesen

200 K 
200 „ 
200 „ 
200 „ 
200 „ 
200 „ 
150 „ 
150 „ 
100 „ 
100 , 
100 „ 
100 „ 
100 „

2000 K
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által elő

terjesztett segélyezési tervezetet jóváhagyja.
151. Ugyanazon jegyzőkönyv 57. pontja szerint a soproni ev. lyceum 

és tanítóképző-intézet tanártestületeinek nevében Hollós János és Papp József 
igazgatók az egyházkerületi közgyűléshez kérvényt intéznek az iránt, hogy 
az 1914. évi XXXVI. t.-c. alapján a tanárok terhére megállapított 1'5%-os 
évi járulékot a tanárok helyett az illető intézetek pénztárai fizessék s amennyi
ben a járulékot az egyes tanárok az intézetek pénztárába már befizették, az 
nekik visszatéríttessék. E kérelemmel kapcsolatban a kérvényezők arra hivat-
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koznak, hogy a kérelem teljesítése az intézetek pénztáraira új terhet nem 
jelent, mert az 1894. évi XXVII. t.-c. alapján eddig 2%-os személyi járulékot 
fizettek az illető pénztárak a tanárok helyett, sőt az 1912. évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 122. pontjában foglalt határozat a gyakorló-iskola 
vezetőjét is fölmentette e járulék fizetésének kötelezettsége alól.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlésnek a kérvény kedvező 
elintézését ajánlja, annak kimondásával, hogy az 1'5%-os nyugdíjjárulékot a 
tanárok helyett az illető intézetek pénztárai fizetik, a tanárok részéről az 1914 
szeptember 1-je óta már befizetett járulékok pedig visszatérítendők.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja és egyúttal kimondja, hogy ezen kedvezményt a theol. 
akadémia és a kőszegi felsőbb leányiskola tanáraira is kiterjeszti.

1 5 S .  Ugyanazon jegyzőkönyv 58. pontja szerint a számvevő jelenti, 
hogy a báró Baldácsy-alapitvány jövedelméből egyházkerületünk 1915-ben 
15.000 K osztalékban részesült.

A pénzügyi bizottság felosztási tervezetet terjeszt elő,
melyet az egyházkerületi közgyűlés a következő alakban ha

tározattá emel:

1. Főtiszt, püspök úr részére........................  5000 K
2. Építkező szegény egyházközségeknek . . 5000 „
3. Missziói célokra és a missziói alap javára 1600 „
4. Szegény lelkész-özvegyek javára . . . 3000 „
5. Szegény lelkészek segélyezésére . 4ÖÖ „

A szegény lelkész-özvegyek javára rendelt 3000 koronából
^ K n o í-n l . I■ in n e n i/  Cït\r}\rt I üm enÄ I^ icc  I ü incnp , P £ fo r

oerger janosney jeSKO Lajosiity rvaiuy mmaiyny, r\uiucmicyei 
Béláné, Kövesi ‘ Károlyné, Ludig Józsefné, Szily Lenárdné, Tóth 
lánosnfe./Wágner Iánosn& ffieisz Józsefnél  tehát 14 lelkész-özvegy 
egyenkint 100 K-ban.

A szegény lelkészek részére fölvett 400 koronából részesül : 
Adorján Ferenc 100 kor. és Szerényi Sándor 300 K-ban. A többi 
kérvényező kérelme nem volt teljesíthető.

1 5 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 59. pontja szerint a báró Baldácsy- 
alapitvány jövedelméből az építkező szegény egyházközségek javára rendelt 
5000 kor. felosztására vonatkozólag — Varga Gyula számvevőszéki elnök in
dítványára — a pénzügyi bizottság tervezetet terjeszt elő.

Az egyházkerületi közgyűlés ennek alapján a következő se
gélyeket állapítja meg :

Összesen: 15000 K
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1.
2.
3.

4.
5.
6 .
7.
8 .

9.
10.
11 .

12.
13.

Alsólendva.............................................................
Z a lae g e rsz e g .......................................................
Szekszárd, a missziói alapból előlegezett segély

megtérítésére.......................................................
Lajtaujfalu.............................................................
Szentgotthárd .......................................................
Z alaszen tg ró t.......................................................
Pusztaszentlászló . ' ...........................................
T a lián d ö rö g d .......................................................
N e m e sk é r .............................................................
N em esleán y fa lu .................................................
Ráczalm ás.............................................................
D u n a fö ld v á r .......................................................
M alibastáji.............................................................

Összesen :

600
600

K
»

600
600
400
400
300
300
300
300
200
200
200

»

»
5000 K

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy ezen 
segélyek elsősorban az egyházközségek tartozásainak törlesztésére 
fordítandók, utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy a 4. és 13. 
pontban említett egyházközségek részére kiutalt összegeket ezen 
egyházközségeknek az egyházkerülettel szemben fennálló tartozásai 
törlesztésére használja föl.

1£>4 -  U. a. j.-könyv 60. p. szerint — Varga Gyula számvevőszéki elnök 
javaslatára — loósi és egervári báró Solymossy László és neje szül. Horváth 
Terézia alapítvány jövedelméből felosztás alá kerülő 900 K-ra nézve, — a 
pénzügyi bizottság felosztási tervezetet terjeszt elő, amelynek alapján

az egyházkerületi közgyűlés ezen alapítványi segélyt a következőleg
osztja föl :

1. Egyházashetye................................................. 500 K
2. N e m e sk é r ....................................................... 400 „

Összesen : 900 K
1 5 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontja szerint a szekszárdi missziói 

egyházközség arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy részére az eddig 
évről-évre megadott 600 K Baldácsy-segélyt most is szavazza meg, illetőleg 
állandósítsa.

A pénzügyi bizottság megállapítja, hogy a kérés első része már az
1915. évi január hó 28-án tartott pénzügyi bizottsági ülés jegyzőkönyvének
12. pontjában akként nyert elintézést, hogy Szekszárd egyházközség az 
egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében a 600 ko
rona segélyt előlegképen 1915. évre a missziói alapból kapta meg azzal, 
hogy ezen összeg a Baldácsy-alapból utólag megtérítendő. Ennek megfelelően 
a 600 K előleg a Baldácsy-alapnak megtérítendő összeg gyanánt beállíttatott 
á Baldácsy-segélyt élvező szegény egyházközségekről készített határozati
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javaslat szövegébe, illetőleg összege közé. A kérés második része a segély 
állandósítására nézve az 1914. évi julius hó 10-én tartott pénzügyi bizottsági 
ülés jegyzőkönyvének 45. pontjában szintén elintézést nyert, de az illető 
jegyzőkönyvi pontban foglalt határozat csak viszonylagos állandósításról szól, 
mikor azt mondja, hogy : „Szekszárd 600 K segélye állandósul mindaddig, 
amig magát az egyházkerület megállapítása szerint fenntartani nem tudjad 

„Ennek következtében a segély évről-évre kérelmezendő és az egyházközség 
vagyoni helyzete az előző év zárszámadásával igazolandó.

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
1 5 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 62. pontja szerint Börcs egyházközség 

a neki minden évben megszavazott 600 K missziói tanítói fizetéskiegészítési 
segélyért ez évben is folyamodik.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javasla
tához képest — a börcsi fiókegyházközség javára a missziói alap 
terhére, missziói tanítói fizetéskiegészítési segély címén az 1915/16. 
évre 600 koronát utalványoz.

1 5 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 63. pontja szerint Mérnyi Ádám mali- 
bastáji lelkész kéri az egyházkerületi közgyűléstől az eddigi évi 600 K segély 
kiutalását.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — Mérnyi Ádám részére a missziói alap terhére az J915. 

— évre 600 K rendkívüli segélyt megszavaz.
1 5 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 64. pontja szerint özv. Tóth Jánosné 

lelkészözvegy, pápai lakos, aki már évek óta az egyházkerületi államsegély 
terhére 300 K segélyben részesült, kéri, hogy részére ezen segély a folyó 
évre is kiutaltaltassék.

A pénzügyi bizottság ezen segélytételt a folyó évi egyházkerületi állam
segély felosztási tervezetébe beállítja.

Tudomásul szolgál.
1 5 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontja szerint özv. Jausz Vilmosné 

azzal a kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy fiát, Jausz 
Dezsőt, aki f. évi augusztus hó 2-án betölti 18-ik életévét, így a szabály
szerű neveltetési járulékhoz való joga megszűnik, a járulék élvezetében egye
lőre legalább egy évre hagyja meg, vagy ha ez bármi okból lehetetlen, valami 
más forrásból némi segélyt szavazzon meg részére. A kérelmező a jelen 
súlyos körülmények között egyetemes és főiskolai nyugdíjjárulékából és gyer
mekeinek neveltetési járulékaiból négy kiskorú árváját tartja el. Legidősebb 
fia Jausz Béla mint tüzérönkéntes katonai szolgálatot teljesít, fenntemlített 
Dezső fia is, hadi szolgálatra alkalmasnak találtatván, legközelebb bevonulni 
tartozik.

Az egyházkerületi közgyűlés — az 1910. évi egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 106. ponja alatt foglalt szerződés 9. 
pontjában és az egyet, nyugdíjintézeti szabályrendelet 19. §-ában
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a neveltetési járulékra vonatkozó megállapítások szerint — a nevel
tetési járulékot Jausz Dezső javára tovább nem folyósíthatja, — 
de mégis tekintve a kérvényező méltánylandó anyagi helyzetét, 
kezeihez fia, Jausz Dezső részére 80 K rendkívüli segélyt a fő
iskolai nyugdíjintézet terhére 1915 aug. 1-től kezdődő egy évi időre 

_  megszava z ,^ -
1 6 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 66. pontja szerint özv. Purt Lajos 

Károlyné ágfalvai lakos, tanítóözvegy azzal a kérelemmel fordul az egyház
kerületi közgyűléshez, hogy a tanítói pályára készülő egy leánya és egy fia 
taníttatásának lehetővé tétele céljából juttasson részére némi segélyt. A kér
vénynek a lelkészi és esperesi hivatal bizonyítványával megerősített adatai 
szerint a kérelmező havi 80 K nyugdíjából saját személyén kívül három kis
korú és egy nagykorú családtagot tart el, azért e segélyezési ügynél a hiva
talos bizonyítvány szerint az özvegynek és árváinak megmentéséről van szó.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — méltányolva a kérelmező súlyos anyagi helyzetét, részére 
az „ideiglenes-alap“ 1914. évi 250 K tőkéjében szereplő Véssey 
Sándor-féle 10000 K adománynak föl nem osztott 150 K részéből 
75 K rendkívüli segélyt szavaz meg.

161-  Ugyanazon jegyzőkönyv 67. pontja szerint Beyer Teofil kőszegi 
lelkész Nagy Vilmos tanító részére valamely segély juttatását kéri és kérelmét 
a segélyezendő szomorú anyagi és főleg egészségi állapotával indokolja.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához képest — Nagy Vilmos tanító részére az „ideiglenes-alap“
1914. évi 250 K tőkéjében szereplő Véssey Sándor adománya föl 
nem osztott 150 K részéből 75 K segélyt szavaz meg.

1 6 J 3 . Ugyanazon jegyzőkönyv 69. pontja szerint Németh Gyula rigácsi 
nyug. ev. tanító, jelenleg győri lakos arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, 
hogy ily célra szolgáló alapjaiból valamelyes segélyt utaljon ki részére. A 
kérelmező leányával együtt 420 K gyámoldai és föl nem tüntetett összegű 
állami nyugdíjából él.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a kérelmet fedezet hiányában nem 
tartja teljesíthetőnek.

Tudomásul szolgál.
1 6 3 .  Ugyanazon j.-könyv 69. p. szerint Berecz Ábel egyházker. ügyész 

jelentést és folyamodást nyújtott be a pénzügyi bizottsághoz a néhai Ihász Lajos 
végrendeletének érvénytelenítése ügyében özv. Varga Jánosné Artner Aranka és 
özv. Baranyai Károlyné Lepossa Etelka felperesek által indított polgári pörnek a 
felperesek elutasításával történt végleges befejezése alkalmával fölmerült ügyvédi 
költségeiről.

Biróilag megállapított ügyvédi költség 1450 K, a peren kivül fölmerült 
kiadásainak összege 92 K 67 f, összesen tehát 1542 K 67 f, mely összegben 
az összes bélyegköltségek is benne foglaltatnak.



110

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentés tudomásul vétele mel
lett az 1542 K 67 fillér ügyvédi költséget az egyházker. ügyész 
részére kiutalja a közös tartalékalapból, a kiutalt összeget pedig 
követelésként beállítja az Ihász-féle alapítvánnyal szemben.

1 6 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 70. pontja szerint fölvétetett Bognár 
Károly tanítóképző-intézeti tanár kérvénye 316 K 62 fillér korpótlék külön
bözet kiutalása tárgyában.

A kérvényező a főiskolai nagybizottság 1914. évi junius hó 19-ikén 
tartott ülése jegyzőkönyvének 26. pontjában foglalt határozati javaslatra való 
hivatkozással kéri a 316 K 62 f korpótlék különbözetnek részére még az 
egyházkerületi közgyűlés előtt való kiutalását, mert a múlt évi egyházkerületi 
közgyűlés elmaradásával az ügy elintézése igen eltolódott s mert hosszas 
betegsége, valamint az a körülmény, hogy az idén előre kell gondoskodnia 
élelmiszerek és fűtőanyag beszerzéséről, szükségessé teszik, hogy megfelelő 
fedezetről idejében gondoskodjék.

A pénzügyi bizottság a kérelmet nem teljesítheti, mert a hivatkozott 
főiskolai nagybizottsági jegyzőkönyv ily értelmű javaslatot nem tartalmaz, 
hanem csak azt mondja, hogy Bognár Károly korpótlék igénye az összes 
rendes szolgálati évek beszámításával, az 10j5 szeptember 1-i kezdő idő
pontra való tekintettel állapítandó meg. E javaslat határozati erejűvé válása 
esetén megdönti az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 98. 
pontjában foglalt azon határozatot, mely a kérelmező korpótléka kiutalásánál 
beszámítható idő kezdőpontjául 1897 április 1 -ét állapítja meg. Arról azon
ban, hogy a két kezdőpont közötti egy év és hét hónapi különbségnek meg
felelőig harmadik korpótlékához a kért korpótlék különbözet visszamenőleg 
megadassák részére, a hivatkozott jegyzőkönyvi pont nem intézkedik.

A pénzügyi bizottság tehát a főiskolai nagybizottság hivatkozott javas
latát kiegészíti azzal, hogy a főiskolai nagybizottság a jelzett határozat meg
hozatalakor nem is gondolhatott arra, hogy határozatának visszaható ereje 
legyen, mert már az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés j.-könyvének 109. p. 
három theol. akad. tanára és a 110. p. az egyházker. pénztárosra vonatkozólag úgy 
intézkedett, hogy visszamenőleg megállapította ugyan az összes szolgálati 
éveket korpótlék számítás alapjául, de a korpótlékokat csak előrehatólag álla
pította meg, illetve elégítette ki, t. i. úgy, hogy az illetők a határozat hoza
talakor fennállott időbeli viszonyok szerint kapták a korpótlékot, amelyik 
akkor megillette őket. A pénzügyi bizottság e határozott és világos előzetes 
esetek nyújtotta szabálytól most sem térhet el, azért azt javasolja, hogy 
Bognár Károly részére az 1914 junius 19-iki főiskolai nagybizottsági ülés 
jegyzőkény vének 26. pontja alapján csak az az előny származzék, hogy az 
1895. évi szeptember 1-i kezdődő időpont elfogadása esetében a 200 K IV. 
korpótlék részére ne régi számítás szerint 1917 április 1-i, hanem 1915. szep
tember 1-i kezdettel folyósíttassék.

Az egyházker. közgyűlés fenti javaslatot határozati erőre emeli.
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1©*5. Ugyanazon jegyzőkönyv 71. pontja szerint a folyó évi 68.500 K 
rendes és 9405 K rendkívüli, összesen 77905 K egyházkerületi államsegély 
felosztására nézve a pénzügyi bizottság javaslatot terjeszt elő, melyet az 
egyházkerületi közgyűlés következőleg állapít meg:

b) folyó évi segély címén . . 18000 — „ 22486-52 „ 'I
11. Az egyházkerületi gyámolda segélye . . . 22510 98 „

összesen : 77905 — K
azaz hetvenhétezerkilencszázöt korona.

Ï© © . Ugyanazon jegyzőkönyv 72. pontja szerint az 1912. évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 97. pontja alatt foglalt határozatával utasí
totta a pénzügyi bizottságot, hogy a reformáció emlékünnepi pályamunkák 
díjainak, a kinyomatási költségek és egyéb tiszteletdíjak fedezéséről oly módon 
gondoskodjék, hogy az egyházkerületi államsegély felosztási tervezetébe éven- 
kint legalább 1700 koronát állítson be és ezeket a járulék összegeket a 
„reformációi emlékünnepnapi alap“-hoz csatolja.

A pénzügyi bizottság ezen felszólításnak csak részben tudott megfelelni, 
mivel az egyházkerületi közgyűlés már 1913-ban az államsegély felosztási 
tervezetbe fölvett 1700 K tételből 1000 koronát a felsőlövői tanítóképző-intézet 
javára törölt s csak 700 K-t juttatott az említett alapnak. Az 1914. évre a 
felosztási tervezetbe fölvett tétel szintén nem kerülhetett kifizetésre, mert a 
háborús viszonyokból eredő bizonytalan helyzet folytán a pénzügyi bizottság
1914. évi október 14-ikén tartott ülésében kénytelen volt új államsegély fel
osztási tervezetet megállapítani az egyházkerületi elnökség hozzájárulásával. 
Ezen felosztásnál a pénzügyi bizottság szem előtt tartva a nagymélt. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úrnak azt a rendeletét, mely az államsegélyek 
esetleges elmaradásának lehetőségét jelezte, mindenekelőtt arra törekedett, 
hogy a rendelkezésre álló államsegélyösszegből csak az elodázhatatatlan

1. A bonyhádi ev. főgimnázium fenntartási segélye 1260 — K
2. A felsőlövői ev. tanítóképző-intézet fenntartási 

s e g é l y e .............................................................
3. A pozsonyi egyet, theol akadémia évi járuléka
4. Az egyet, theol. akadémiák fenntartási járuléka:

a) rendes évi segélyből . . . 6072-50 K
b) pótállamsegély........................  9405'— „ 1547750

5. Járulék a tanári lakáspénz alaphoz .
6. Özv. Tóth Jánosné lelkész-özvegy évi segélye
7. A Luther-társaság évi járuléka . . . .
8. A pozsonyi diakonissza-intézetnek
9. A soproni tanítóképző-intézet segélye

10. A kőszegi leányiskola segélye :

6 0 0 -- 1’ 
10.000- —  „

a) múlt évi segélyhátralék az 1915 január 28-ik
p. ü. biz. határozattal kiutalva 4486-22 K
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szükségleteket fedezze s így az emlékünnep-alap dotálásától is eltekintve 
6080 K 52 fillért utalt át a közigazgatási pénztárba segély cimén, mely 
összeg az államsegély esetleges elmaradásából származható hiánynak legalább 
részben való fedezésére szolgált volna.

A reformáció emlékünnepnap alaphoz eddig a következő összegeket
kellett volna csatolni :

1912- b e n .................................................... 1700 K
1913- b a n ...........................................................1700 *
1914- b e n .............................................. 1700 ,

összesen: 5100 K
tényleg kapott az alap :

1912- b e n ....................................................  1700 K
1913- b a n ..............................................  700 „ 2400 K

pótlandó tehát a m ú l t r a ..................................................................  2700 K
ehhez járul az 1915. évi do tác ió ................................................ ...... 1700 „

gondoskodni kell tehát 4400 K
összegnek fedezéséről.

Tekintettel arra, hogy a folyó évi egyházkerületi államsegély felosztása 
alkalmával elsősorban a szorult anyagi helyzetben levő intézményeink segélye
zéséről kellett gondoskodni, tekintettel továbbá arra, hogy az 1914-ben ese
dékes volt 1915. évi közigazgatási államsegély időközben teljes összegében 
befolyt, —

az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — az egyházkerületi reformációi emlékünnepnapi alap javára 
4400 koronát utalványoz az egyházkerületi közigazgatási pénztár 
terhére.

167- Ugyanazon jegyzőkönyv 73. pontja szerint az egyetemes egyházi 
pénztár kimutatást terjeszt be az 1914. évben fölmerült zsinati költségekből 
egyházkerületünket terhelő összegről. E szerint egyházkerületünk pénztára 
részéről az 1914. évre az egyetemes pénztárnak megtérítendő összeg 2614 K 
80 fillért tesz.

Az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 107. pontjában 
foglalt rendelkezésnek megfelelően egy, a zsinati költségek fedezésére szolgáló 
alap a „zsinati alap“ létesíttetett, amely 1912 óta az egyházkerületi közigaz
gatási segély terhére évenkint 5000 koronával dotáltatik. Ezen alap terhére 
az 1913. év folyamán fölmerült zsinati költségek az illető zsinati képviselők 
részére az egyházkerületi pénztár által közvetlenül folyósíttattak ; az 1914. 
évtől kezdődőleg azonban ezen költségeket az egyetemes pénztár fizeti ki az 
egyházkerületek terhére szóló előlegképen az érdekelt képviselők részére az 
egyetemes pénzügyi bizottság 1915. évi május hó 19-iki ülése jegyzőkönyvé
nek 7. pontjában foglalt határozat szerint.

A pénzügyi bizottság az 1914. évi zsinati költségek cimén az egyetemes
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pénztárnak megtérítendő 2614 K 80 f összeget a zsinati alap terhére kiutalja 
s utasítja az egyházkerületi pénztárt, hogy a jövőben e címen felmerülő költ
ségeket is ilyképen a zsinati alap terhére folyósítsa.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
IC ® . Ugyanazon jegyzőkönyv 74. pontja szerint elnök bemutatja a 

bányai egyházkerület 1915. évi közgyűlése jegyzőkönyvének kivonatát, amely
ben a 114. pont alatti határozat 1000 K-t rendel a Luther-társaságnak oly 
célból, hogy evang. katonák és sebesültek vigasztalására szolgáló nyomtat
ványok kiadását részére lehetővé tegye és ezenkívül fölhatalmazza az egyház
kerületi elnökséget, hogy a múlt évi pénztári feleslegek mértékéhez képest további 
rendkívüli segélyt biztosíthasson a Luther-társaság céljaira. A kivonat a köz
gyűlésnek azt az erős meggyőződését is fejezi ki, hogy tekintve az ügynek 
egyetemes egyházi fontosságát, a többi egyházkerület is segédkezet fog nyúj
tani a Luther-társaságnak, hogy hazafias kötelességének eleget tehessen.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
lata értelmében — a Luther-társaság részére a katonai szolgálatot 
teljesítő hívek lelki gondozására szolgáló nyomtatványok kiadási 
költségeire a missziói alap terhére 300 K rendkívüli segélyt ki
utalványoz.

1 6 9 -  Olvastatott a pénzügyi bizottság 1914. évi julius hó 10-én tartott 
ülése jegyzőkönyvének 53. pontja, amely szerint a számvevő jelenti, hogy az
1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 56. pontja értelmében a 
Kiss Elek-féle alapítvány alapító-levelének tervezetét elkészítette s azt jóvá
hagyás végett a következőkben mutatja be :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Az 1913. évi március hó 24-én Csornán elhalt nemesapáti Kiss Elek 

csornai ügyvéd Csornán 1912. évi julius hó 8-án kelt s a csornai kir. járás
bíróság által 1913. évi március hó 25-én kihirdetett végrendeletében a követ
kezőkép intézkedik : ...............

3. Tevely Paulinának kétezernégyszáz korona életjáradékot............
4. Özv. Hidy Józsefné szül. Potyondy Ottilia unokatestvéremnek hat

száz korona életjáradékot ;
5. Túri József régi cselédemnek kettőszáz kor. életjáradékot (hagyok).

Ezen életjáradékok után fizetendő illetékek az általános tömegből fizetendők. 
Ezen életjáradékok a jogosultak nevére külön betéti könyvecskékre a sopron- 
megyei 1. takarékpénztárnál helyezendők el s az illetőknek negyedévi előleges 
részletekben adandók k i ............

|7 . Az életjáradékoknak 4%-al megfelelő tőke kiszakítása után fenn
maradó összegből............

14. A 4. és 5. pont alatti haszonélvezetek megszűnte után a reájuk eső 
életjáradék Tevely Paulináéhoz csatoltassék............

17. A 3., 4. és 5. pont alatti haszonélvezetek megszűntével az illető
8
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tőke a következőkép osztassék el : a) a budapesti mentő-egyesületnek tízezer 
korona ; b) a budapesti vakok intézetének ötezer korona ; c) a soproni siket- 
néma-intézetnek ötezer korona ; d) az irói segély-egyletnek ötezer korona ; e) 
az újságírók segély-egyletének ötezer korona ; f) a Kisfaludy-társaságnak öt
ezer korona ; g) A Petőfi-társaságnak ötezer korona ; h) az erdélyi közmű
velődési egyesületnek ezer korona ; i) a dunántúli közművelődési egyesület
nek ezer korona.

18. Az ezek után fennmaradó összeg a dunántúli ev. egyházkerület ke
zelése alá adassék, hogy abból egy szegényebb sorsú lelkész és egy tanító 
fiának, kik valamely felsőbb egyetemi tanfolyamot végeznek, segélykép egyenlő 
arányban adassék ki. Ugyanazon ifjú több éven át is élvezheti a segélyt. De 
kikötöm, hogy csak magyar születésű és anyanyelvű családok fiai részesül
jenek benne. Ezen alapítvány nevemet viselje.

19. Az egyházkerület ezen segélyt szükség esetén két lelkész és két 
tanító fiai között is feloszthatja s így összesen négy fiút részesíthet segélyben.

Ezen segélyezéseket az egyházkerületi közgyűlés határozza e l ............
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület az 1915. évi augusztus hó 18. 

napján Czelldömölkön tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 169. pontjában fog
lalt határozattal az alapítványt hálás kegyelettel elfogadja, a kapuvári köz
jegyzői hivatal által fölvett s a csornai kir. járásbíróság által jóváhagyott 
hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv szerint 43.000 kor.-t tevő alapítványi tőkét 
az egyházkerületi alapítványi pénztár tömegesen kezelt tőkéi között fogja 
gyümölcsözően elhelyezni s belőle a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyet, 
egyház 1904. évi december hó 4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. 
pontjában megállapított s az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet 
értelmében a következő alapítványt létesíti :

I.
Az alapítvány cime : „Kiss Elek főiskolai ösztöndíj-alapítványa“.

II.
Az alapítvány célja : két, esetleg négy ifjúnak főiskolai tanulmányai fo

lyamán való ösztöndíjazása.
III.

Az alapítvány tőkéje a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház leg
felsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen 
közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerü biztosítékot nyújtó 
ingatlanokra adott kölcsönben, vagy óvadékképesnek nyilvánított közérték- 
papirokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására 
fordíttatik.

IV.
Az alapítvány évi jövedelme egy ev. lelkész és egy ev. tanító fia, tehát 

két ifjú, szükség esetén két ev. lelkész és két ev. tanító, tehát négy ifjú közt
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osztandó föl egyenlő arányban. Az ösztöndíjra csak jó magyar érzelmű, 
magyar származású és anyanyelvű, szegénysorsu, jó erkölcsi viseletű, szor
galmas ifjú tarthat számot, aki tanulmányait valamely főiskolában jó ered
ménnyel folytatja. Azon ifjú, aki az ösztöndíjat elnyerte, azt meg is tartja 
egész főiskolai tanulmányi ideje alatt, föltéve, hogy a fentjelzett kellékeknek 
mindvégig megfelelt s e körülményt az illető főiskola igazgatósága által ki
állított bizonyítvánnyal évenkint igazolja.

• V.
Az ösztöndíj adományozására s esetleg annak idő előtt való megvoná

sára a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése jogosult.

VI.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítványnak 

kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmének 
az alapító akaratának megfelelő felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VII.
Az alapítványt peres és peren kivüli jogügyekben a fentidézett alkotmány

119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből és püspökből álló egyház
kerületi elnökség, illetve az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

VIII.
A jelen alapító-levél 5 példányban állíttatik ki, melyek közül egy a 

nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál, egy az egyetemes ev. egy
házi felügyelőnél, egy a dunántúli ág. hitv. ev. püspöki hivatalnál, egy az 
egyházkerületi levéltárban, egy az egyházker. számvevőségnél helyeztetik el.

Kelt............

A pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás kegyelettel elfogadását s 
az alapító-levél tervezetnek elfogadását ajánlja az egyházker. közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványt hálás kegyelettel 
elfogadja s a bemutatott alapító-levél tervezetet jóváhagyja.

170 . Ugyanazon jegyzőkönyv 55. pontja szerint jelenti a számvevő, 
hogy a Bélák István-féle felsőbb leányiskolái alapítvány alapító-levelének ter
vezetét elkészítette s a következőkben terjeszti elő :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.

Bélák István enyingi ügyvéd Enyingen 1913. évi augusztus hó 24-én 
kelt s Főtiszt, püspök úrhoz intézett levelében szó szerint a következőképen

8*



intézkedik : „ ............megboldogult nőm, Huszár Margit emlékére a kőszegi
leánynevelő-intézetnél alapítványt teszek 500, azaz ötszáz koronával olyképen, 
hogy az alapítvány Bélák Istvánná szül. dercikai Huszár Margit nevét viselje 
s kamatai 372%-al számítva, mindaddig a tőkéhez fcsatoltassanak, amig a 
tőke 1000 koronára nem emelkedik; ezentúl pedig a szabadon kamatoztat
ható tőke kamatjának fele lesz tőkésítendő addig, amig a tőke 2000 koronára 
nem emelkedik, a másik fele ellenben a leánynevevelő-intézet fenntartási költ
ségeire lesz fordítandó ; a tőkének 2000 koronán felül 3000 koronáig gyara- 
píiása végett végül a kamatok, ha a tőke a 2000 koronát elérte, egynegyed
részben lesznek a tőkéhez csatolandók, 8/4 részben pedig a leánynevelő-intézet 
fenntartási költségeire fordíthatók. A tőke még 3000 koronán felül is gyara- 
pítandó, de ez esetben a kamatok %o részben fölhasználhatók s csak í/í0 
részben lesznek a tőkéhez csatolandók. Az alapítványként most megjelölt 500 
koronát felerészben 1913. évi december hó 1-én, másik felerészben pedig
1914. évi junius hó 1-én fizetem be a dunántúli ev. egyházkerület pénz
tárába, melyet az alapítvány kezelése megiiletehd, mégis a leánynevelő-inté- 
zettel egyetértőleg. Óhajom az, hogy az 500 koronát 1000 koronáig magam 
kiegészítem, évi dotációkkal, ha ugyanis életben maradok............

Tisztelettel kérem Méltóságodat, hogy az alapító-levél kiállíttatása s 
egyéb teendők iránt ezek alapján s ezekhez képest intézkedni kegyeskedjék.

Kijelentem végül, hogy ha 1914. évi junius hó 1-je előtt halnék el, 
vagyis ha a jelzett 500 koronát be nem fizethetném, ezen levelem a be
fizetetlen összegre nézve örököseimet is terhelő kötelezvénynek lesz tekint
hető ......... “

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a kőszegi ev. leánynevelő
intézet tulajdonosa és fenntartója az 1915. évi augusztus hó 18-ik napján 
Czelldömölkön tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 170. pontjában foglalt hatá
rozattal az alapítványt meleg hálával elfogadja, a felerészben 1913. évi okt. hó 
30-án, felerészben pedig 1914. évi május hó 1-én befolyt 500 K alapítványi 
tőkét az egyházkerületi alapítványi pénztár tömegesen kezelt tőkéi között 
gyümölcsözőleg elhelyezi s belőle a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyet, 
egyház 1904. évi december hó 4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. 
pontjában megállapított s az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet 
értelmében a következő alapítványt létesíti :

I.
Az alapítvány cime: „Bélák Istvánné született dercikai Huszár Margit 

leányiskolái fenntartási alapítványa“.
II.

Az alapítvány célja : hozzájárulása kőszegi ev. leánynevelő-intézet fenn
tartási költségeihez.
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III.
Az alapítvány tőkéje a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyház legfelsőbb 

jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen közhitelű 
takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerti biztosítékot nyújtó ingatlanokra 
adott kölcsönökben vagy óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban 
helyeztetik el, esetleg megfelelő jövödelmti ingatlanok vásárlására fordíttatik.

IV.
Az alapítvány jövedelme mindaddig a tőkéhez csatoltatik, mig a tőke 

1000 K-ra nem emelkedik; ha a tőke már 1000 K-ra emelkedett, az évi jöve
delem fele a kőszegi ev. leánynevelő-intézet pénztárába teendő át az intézet 
fenntartási költségeinek részben való fedezésére, fele pedig a tőkéhez csatol
tatik mindaddig, mig a tőke 2000 K-ra nem emelkedik. Ha a tőke már elérte 
a 2000 koronát, az évi jövedelemnek 8/4_e teendő át a kőszegi leánynevelő
intézet pénztárába, 1/i-e pedig a tőkéhez csatolandó, mindaddig mig, a tőke 
3000 koronára nem szaporodik, amikor aztán az évi jövödelemnek már 
°/io része teendő át a leánynevelő-intézet pénztárába s csak 7io-e tőkésítendő 
az alapítványi tőke további növelésére.

V.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 

kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövödelmének 
az alapító akaratával megegyező fölhasználására; egyúttal bejelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VI.
Az alapítványt peres és peren kívüli jogügyekben a fentidézett alkotmány

119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőbőlés püspökből álló egyház
kerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

VII.
A jelen alapító-levél öt példányban állíttatik ki, amelyek közül egy a 

nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál, egy az egyetemes 
egyházi felügyelőnél, egy a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöki 
hivatalánál, egy az egyházkerületi levéltárban, egy az egyházkerületi szám
vevőségnél helyeztetik el.

A pénzügyi bizottság a mellékelt alapszabálytervezet jóváhagyását 
ajánlja az egyházkerületi közgyűlésnek. Utasítja továbbá az egyházkerületi 
pénztárost, hogy a Belák-féle 500 K gyámintézeti alapítványi tőkét az egyház
kerületi gyámintézeti pénztárba tegye át.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott alapító-levél terve
zetet jóváhagyja.
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1 7 1 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 56. pontja szerint Vidos József cs. és 
kir. kamarás, cs. és kir. huszárkapitány Főtiszt, püspök úrhoz intézett leve
lében a létesítendő egyházkerületi árvaház javára 1000 K alapítványt helyezett 
kilátásba. Az 1000 kor. alapítványi tőkéből 500 kor. f. évi május hó 29-én 
befolyt az egyházker. pénztárba. A számvevőség a p. ü. biz. elnök felszólítá
sára az alapítólevél tervezetét a következőképen készítette el :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Vidos József cs. és kir. kamarás, cs. és kir. huszárkapitány Szombat

helyen 1914. évi május hó 26-án kelt és Főtiszt, püspök úrhoz intézett levelé
ben a következőkép intézkedik: , ,

. . .  Midőn azon sok súlyos csapás után, mely a közelmúltban családomat 
érte, a Gondviselés kegyelme folytán némi kárpótlást remélek, indíttatva érzem 
magamat, hogy családomnak hagyományaihoz képest evangélikus egyházunk 
jótékony céljairól megemlékezzem. Ez okból bátorkodom Méltóságodnak be
jelenteni, hogy a dunántúli ev. egyházkerület részéről a reformáció négyszáza
dos emlékére tervbe vett árvaintézet javára 1000 K alapítványt teszek, amelyre 
készpénzben küldök Méltóságod kezéhez 500 koronát, a további 500 K-t 
pedig 1917 január 1-ig addig járó 4°/0-os kamataival együtt befizetem. Óhajtom, 
hogy ezen összeg mindaddig növeltessék kamatos kamataival, míg 2000 K-t 
el nem ér, azután pedig boldogult testvéreim : Vidos Aladár és Ostffy Lajosné 
szül. Vidos Ilona emlékére „Vidos József alapítvány“ cim alatt örök alapít
ványként kezeltessék, kamatai pedig az említett árvaintézet céljaira fordít- 
tassanak, elsősorban egy kemenesaljai származású árva elhelyezési költségeire . . .

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a tervezett árvaház leendő 
tulajdonosa és fenntartója, az 1915. évi augusztus hó 18-ik napján Czell- 
dömölkön tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 171. pontjában foglalt határozat
tal az alapítványt meleg hálával elfogadja, az 1000 K alapítványi tőkét az 
egyházkerületi alapítványi pénztár tömegesen kezelt tőkéi közé gyümölcsözőleg 
elhelyezi s belőle a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyet, egyház 1904. évi 
december hó 4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pontjában meg
állapított s az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében ala
pítványt létesít a következőleg :

Az alapítvány cime: „Vidos József árvaházi alapítványa“.

II.
Az alapítvány célja: hozzájárulás egy a dunántúli ág. hitv. ev. egyház- 

kerület árvaházában elhelyezett árva neveltetésének költségeihez.

III.

Az alapítvány tőkéje a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyház legfelsőbb 
jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen köz
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hitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerti biztosítékot nyújtó 
ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított közérték- 
papirokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövödelmü ingatlanok vásárlására 
fordíttatik.

IV.
Az alapítvány évi jövödelme mindaddig a tőkéhez csatolandó, amig az 

2000 koronára nem emelkedik. Ha az alapítványi tőke már elérte a 2000 K-t, 
az évi jövödelem egy a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület árvaházában 
elhelyezett kemenesaljai származású árvának az árvaházi szabályok szerint 
való neveltetési költségének részben való fedezésére fordítandó, ha pedig ilyen 
nem volna, a nevezett árvaház pénztárába teendő át, az intézet fenntartási 
költségeinek részben való fedezésére.

V.
Az árva személyének kijelölésére az egyházkerületi közgyűlés illetékes.

VI.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 

kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövödelmének 
az alapító akaratával megegyező felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VII.
Az alapítványt peres és peren kívüli jogügyekben a fentidézett alkotmány 

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

VIII.
A jelen alapító-levél 5 példányban állíttatik ki, melyből egy a nagym. 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál, egy az egyetemes evang. 
egyházi felügyelőnél, egy a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöki 
hivatalánál, egy az egyházkerületi levéltárban, egy pedig az egyházkerületi 
számvevőségnél helyeztetik el.

Kelt............

A pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás köszönettel való elfogadását 
s a mellékelt alapító-levél tervezet jóváhagyását ajánlja az egyházkerületi 
közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványt hálás kegyelettel 
elfogadja s a bemutatott alapító-levél tervezetet jóváhagyja.
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I T S -  Ugyanazon jegyzőkönyv 57. pontja szerint a nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztérium a Zathureczky Kálmán-féle alapítványnak 
az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés által a jkv. 129. pontjában elfogadott 
és jóváhagyás végett fölterjesztett alapító-levelét 36495/913 sz. rendeletében 
jóváhagyta ugyan, de egyúttal kijelentette, hogy az alapító-levél minden pél
dánya ellátandó az alapítvány tőkéjére nézve az elhelyezés minőségét és 
számadatait, valamint az alapító-levél egyes példányainak őrzési helyét fel
tüntető záradékkal s ezen záradék jóváhagyása céljából az összes példányok 
hozzá újra fölterjesztendők. Ennek alapján az egyházkerületi számvevőség a 
következő záradéktervezetet készítette:

„I. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület az alapítvány 10.000 korona 
tőkéjét s az esetleg tőkésített időközi kamatösszegeket az egyházkerületi ala
pítványi pénztár tömegesen kezelt tőkéi között helyezi el gyümölcsözőieg. E 
tőkék az alapító-levél 12. §-a értelmében biztosíttatnak.

II. A jelen alapítólevél 4 eredeti példányban állíttatik ki, melyek közül 
egy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál, egy a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöki hivatalánál, egy az egyház
kerületi levéltárban, egy pedig az egyházkerületi számvevőségnél helyeztetik el.“

A pénzügyi bizottság a következő határozati javaslat ot terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a záradéktervezetet jóváhagyja s fölkéri 
Főtiszt, püspök urat, hogy a záradéknak az alapító-levél összes példányaira 
való rávezetése után azokat a nagymélt. vallás- és közokta tásügyi minisztérium
hoz újból fölterjeszteni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által be
mutatott alapító-levél záradékot jóváhagyja.

1 T 3 .  Fölvétetett a pénzügyi bizotság 1915. évi julius hó 20-án tartott 
ülése jegyzőkönyvének 76. pontja, amely szerint az egyházkerületi számvevő
séghez egy alapító-levél érkezett, amely az 1875-ben megszüntetett turócz- 
szentmártoni ág. hitv. ev. gimnázium alapjaiból alkotott alapítványra vonat
kozó pontokat foglalja magában. Az alapítvány cime : „a turóczi ág. hitv. ev. 
egyházmegyének a volt turóczszentmártoni gimnázium alapjaiból létesített 
ösztöndíj-alapítványa“. Célja a magyarországi ev. theol. akadémiák valamelyikén 
tanuló szegénysorsu, elsősorban a turóczi egyházmegyéhez tartozó községek 
valamelyikébe való illetőségű hallgatók közül kettőnek oly arányú segítése, 
hogy ezek az illető Otthonban ingyen ellátásban részesüljenek.

Ha azonban akármelyik ev. theol. akadémia egy létesítendő egyetembe 
illesztetnék be, az ösztöndíjra azoknak lesz igényük, akik az egyetem theol. 
fakultására rendes hallgatókul vannak fölvéve. Az alapítvány vagyona 17.000 K, 
névértékű 472%-os egyesült budapesti fővárosi takarékpénztári záloglevél, 
98 K 64 f készpénz és ennek 1913 január 1-től folyó jövedelmei. Az alapító- 
levelet a bányai egyházkerület 1913. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 19. p.
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szerint állapította meg és az egyetemes közgyűlés 1913. évi jegyzőkönyvének
86. pontja alatti határozatával megerősítette.

A pénzügyi bizottság az alapító-levélről beterjesztett jele ntést tudomásul 
veszi és az egyházkerületi közgyűléshez tudomásvétel céljából fölterjeszti.

Tudomásul szolgál.

1 7 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 77. pontja szerint Mozgay Mária úrnő 
Veszprémben, 1914. évi szeptember hó 20-án a következő alapító-levelet állí
totta ki:

ALAPÍTÓ-LEVÉL.

Alulirott a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület által fenntartott soproni 
ág. hitv. ev. lyceum (főgimnázium) részére tanulói ösztöndíjalapítványt teszek, 
amely alapítvány szervezését és kezelését illetőleg a következő intézkedések 
lesznek mindenkorra irányadók:

1. Az alapítvány neve és cime: „Nemes Mozgay Antal és Mária ösz
töndíj-alapítványa".

2. Az alapítványi tőke mindenkori évi kamatösszege a soproni ág. hitv. 
evang. lyceum (főgimnázium) felsőbb osztályait látogató evang. vallásu, 
szorgalmas és jó magaviseletü egy, legfeljebb két tanulónak az évzáró ünnep 
napján ösztöndíj gyanánt kiadandó.

3. Az alapítvány a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület kezelése 
alatt áll. Az ösztöndíj odaitélésének jogát a soproni ág. hitv. ev. lyceum 
(főgimnázium) tanári kara gyakorolja, amely azonban erről az egyházkerületi 
főiskolai kisbizottságnak évenkint jelentést tenni tartozik.

4. Az alapítványi tőkét 2000 K, azaz kettőezer koronát készpénzben 
adtam át a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület pénztárába, ahol ezen 
alapítványi tőke gyümölcsözőleg kezelendő.

5. Az alapítványi tőke elhelyezésére nézve az Egyházi Alkotmány 231. 
§-ának rendelkezései mérvadók, amelyek szerint a tőke ideiglenesen közh itelíi 
takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerü biztosítékot nyújtó ingatla
nokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban 
helyeztetik el, esetleg megfelelő jövödelmü ingatlanok vásárlására fordíttatik.

6. A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület, mint alapítványi hatóság 
képviseli az alapítványt úgy peres, mint peren kívüli ügyekben s teljes vagyoni 
felelősség s évi számadás kötelezettsége mellett kezeli azt. Tartozik az alapít
ványi tőke épségben tartására és kamatainak az alapítvány céljaira való for
dítására felügyelni, amivel szemben jogosítva lesz az Egyházi Alkotmány
228. §-a értelmében az alapítványi tőke tiszta jövödelméből annak 6/°0-át 
meg nem haladható kezelési díjat levonni.

7. Amennyiben a viszonyok változása miatt az alapítvány célja vagy 
jövödelmének hovafordítására vonatkozó fenti rendelkezések nem volnának
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többé megvalósíthatók, úgy az alapítványt kezelő egyházkerület a jelen ala
pító-levélben foglalt feltételeket vagy az alapítvány célját ezen eredeti rendelke
zések szellemének megfelelő intézkedésekre változtathatja.

Azon esetre, ha a soproni ág. hitv. evang. lyceum (főgimnázium) meg
szűnnék vagy államosíttatnék, ezen alapítvány feletti szabad rendelkezési jog 
az egyházkerületnél marad.

Kelt Veszprémben, 1914. évi szeptember hó 20-án.
Előttünk: Mozgay Mária s. k.

Haffner Károly s. k. Dr. Csomasz Béla s. k. 
mint tanú. mint tanú.

A soproni ev. lyceum tanári kara az alapító-levélre a következő határo
zatát vezette :

„A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület soproni lyceumának (főgimná
ziumának) tanári kara az 1914. évi szeptember hó 30-án tartott értekezletében 
a jegyzőkönyv 6. pontjában foglalt határozattal a nemeslelkü alapítványt hálás 
szívvel tudomásul vette s az alapító iránt legmelegebb köszönetét nyilvánítva 
kijelentette, hogy az alapító-levélnek azon rendelkezését, amely a soproni ág. 
hitv. evang. lyceum tanári karát illeti, magára vállalja.“

Sopron, 1914. évi október hó 14-én.
Téby Mihály s. k. (P. H.) Hollós János
értekezleli jegyző. lyceumi igazgató.

A pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás köszönettel leendő elfoga
dását s az alapító-levél megerősítését ajánlja az egyházkerületi közgyűlésnek 
s annak kimondását, hogy a bemutatott alapító-levél eredetin kívül még négy 
példányban állíttassék ki, melyek közül egy a nagymélt. vallás- és közok
tatásügyi m. kir. miniszter úrnál, egy az egyetemes egyházi felügyelő úrnál, 
egy a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöki hivatalánál, egy az egy
házkerületi levéltárban, egy az egyházkerületi számvevőségnél helyeztessék el.

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványt hálás kegyelettel 
elfogadja és a bemutatott alapító-levél tervezetet jóváhagyja.

1 7 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 78. pontja szerint az 1912. évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 57. pontjával kapcsolatosan jelenti a 
számvevőség, hogy „néhai Szalay Ferenc és neje Trsztyénszky Vilma“ alapít
ványairól az alapító-leveleket elkészítette és jóváhagyás végett bemutatja.

I. ALAPÍTÓ-LEVÉL.
özv. Szalay Ferencné Trsztyénszky Vilma várpalotai lakos, ki 1912. 

évi november 7-én végrendelet hátrahagyásával elhalt, a veszprémi kir. járás
bíróságnak 1913. Ö. 27/16. sz. megbízása folytán Veszprémben 1913 julius 
25-én Kenessey Móric kir. közjegyző közbejöttével lefolytatott hagyatéki tár
gyaláson kihirdetett végrendeletében a következőkép intézkedik :

„V. Felejthetetlen férjem óhajának eleget kívánok tenni, ebből kifolyólag :
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a) a soproni evangélikus theológiai intézetre hagyok három darab magyar 
leszámítoló banki részvényt, azon kikötéssel, hogy az „néhai Szalay Ferenc 
és neje Trsztyénszky Vilma“ által tett alapítványképen kezeltessék, évi kamat
jait haláláig édesanyám élvezhesse, az ö halála után pedig egy a rokon
sághoz közeli szegénysorsu rokonfiu, ilyennek hiányában egy szorgalmas, 
jó erkölcsű sopronmegyei szegényfiunak adassék“.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1915. évi augusztus hó 18-ik 
napján Czelldömölkön tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 175. pontjában foglalt 
határozatával az alapítványt hálásan elfogadja, az alapítványt képező 3 darab 
15241, 16076, 16077. sz. magyar leszámítoló és pénzváltóbank r. t. egyenkint 
400 K, összesen 1200 K becsértékü részvényt, mihelyt örökhagyó édesanyjá
nak Trsztyénszky Gyuláné Péter Eleonórának haszonélvezeti joga megszűnik, 
kezelésbe átveszi, alapítványi tőke gyanánt az egyházkerületi alapítványi 
pénztár tömegesen kezelt tőkéi között gyümölcsöztetés céljából elhelyezi s 
belőle a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyet, egyház 1904. évi december 
hó 4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pontjával megállapított s az 
egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében a következő alapít
ványt létesíti :

I.
Az alapítvány cime: „Néhai Szalay Ferenc és neje Trsztyénszky Vilma 

theol. akad. alapítványa“.
II.

Az alapítvány célja : egy soproni theol. akad. hallgató segélyezése.

III.
Az alapítvány tőkéje : 3 drb. magyar leszámítoló és pénzváltóbank r. t. 

15241, 16076, 16077. sz., egyenkint 400 K, összesen 1200 K becsértékü rész
vény. E részvények a 306/1913. ügyszámmal kiadott hagyatéki tárgyalási 
jegyzőkönyv „Osztály“ cimü részének 7. pontja és a veszprémi kir. járás
bíróságnak 1914 november 29-én kelt 1913. Ö. 27/41. sz. végzése szerint 
mindaddig, míg az azok kezelésére hivatottak az egyes szabályszerű alapító- 
leveleket ki nem állították s azokat az illetékes kormányhatósági jóváhagyással 
ellátva a hagyatéki bírósághoz be nem mutatják, az esedékességig letétileg 
kezeltetnek.

IV.
Az alapítvány évi jövedelme az alapítók rokonságához tartozó szegény

sorsú, vagy ilyenek hiányában egy szorgalmas, jó erkölcsű, sopronmegyei, 
szegénysorsú hallgató segélyezésére fordítandó. A segélyt a soproni ev. theol. 
akad. tanári testületének ajánlására a főiskolai kisbizottság folyósítja.

Ha valamely évben az alapítvány kiadásának feltételei szerint jogosult 
pályázó nem akadna, az alapítvány jövedelme a tőkéhez csatolandó.
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V.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 

kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére s az alapítványi jövedelem
nek az alapítók akaratával megegyező felhasználására. Egyúttal kijelenti, hogy 
az alapítványra nézve a teljes és korlátlan anyagi felelősséget elvállalja.

VI.
Az alapítványt peres és peren kívüli jogügyekben a fentidézett egyházi 

alkotmány 119. §-a értelmében az egyházkerületi pénzügyi bizottság minden
kori elnöke képviseli.

VII.
A jelen alapító-levél öt példányban állíttatik ki, melyek közül egy a 

nagymélt..vallás?'és közoktatásügyi -miniszter úrnál, egy, az., egyetemes egyházi 
felüg$eí8 urnff, ^ g y ^  aunántűlí^gfmtlwí év. egyíiázkeríiíeti Vvéítárífán, egy 
az egyházkerületi számvevőségnél helyeztetik el.

Kelt............
II. ALAPÍTÓ-LEVÉL.

Özv. Szalay Ferencné Trsztyénszky Vilma várpalotai lakos, ki 1912. évi 
november hó 7-ikén végrendelet hátrahagyásával elhalt, a veszprémi kir. járás
bíróságnak 1913. Ö. 27/16. sz. megbízása folytán Veszprémben 1913 julius 
25-én Kenessey Móric kir. közjegyző közbejöttével lefolytatott hagyatéki tár
gyaláson kihirdetett végrendeletében a következőképen intézkedik :

„V. Felejthetetlen férjem óhajának eleget kívánok tenni :
b) a kőszegi felsőbb leányiskolának hagyok kettő darab várpalotai 

takarékpénztári részvényt ; alapítványunk „Szalay Ferenc és neje Trsztyénszky 
Vilma“ néven kezeltessék olyképen, hogy az évi osztalék édesanyámat illeti 
haláláig, az ő halála után pedig élvezze egy a rokonsághoz közeli rokon 
leányka, ilyen nem létében egy dunántúli szegény lelkész leányának legyen 
kiadva.“

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházker. 1915. évi augusztus hó 18-ik napján 
Czelldömölkön tartott közgyűlésén jegyzőkönyve 175. p. foglalt határozatával 
az alapítványt hálásan elfogadja, az alapítványt képező 4 darab (négy darab) 
1057, 1058, 1059, 1060. sz. várpalotai takarékpénztári, egyenkint 400 K, ösz- 
szesen 1600 K becsértékü részvényt, mihelyt örökhagyó édesanyjának 
Trsztyénszky Gyuláné Péter Eleonórának haszonélvezeti joga megszűnik, 
kezelésébe átveszi, alapítványi tőke gyanánt az egyházkerületi alapítványi 
pénztár tömegesen kezelt tőkéi között gyümölcsöztetés céljából elhelyezi s 
belőle a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyetemes egyház 1904. évi december 
hó 4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pontjában megállapított s 
az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében a következő ala
pítványt létesíti :
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I.
Az alapítvány cime: „Néhai Szalay Ferenc és neje Trsztyénszky Vilma 

felsőbb leányiskolái alapítványa“.
II.

Az alapítvány célja : egy kőszegi felsőbb leányiskolái növendék se
gélyezése.

III.
Az alapítvány tőkéje: négy darab várpalotai takarékpénztári 1057, 1058, 

1059, 1060. sz. egyenkint 400 K, összesen 1600 K becsértékü részvény. E 
részvények a 306/1913. ügyszámmal kiadott hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv 
„Osztály“ cimü részének 7. pontja és a veszprémi kir. jáiásbiróságnak 1914 
november 29-én kelt 1913. Ö. 27/41. sz. végzése szerint mindaddig, mig az 
azok kezelésére hivatottak a szabályszerű alapítólevelet ki nem állították s 
azt az illetékes kormányhatósági jóváhagyással ellátva a hagyatéki bíróságnál 
be nem mutatják, az esedékességig letétileg kezeltetnek.

IV.
Az alapítvány évi jövödelme egy az alapítók rokonságához tartozó felsőbb 

leányiskolái növendék vagy ilyennek hiányában egy dunántúli szegény lelkész 
leány segélyezésére fordítandó. A segélyt a kőszegi felsőbb leányiskola tanári 
testületének ajánlatára az iskola mellett szervezett helyi bizottság folyósítja.

Ha valamely évben az alapítvány kiadásának feltételei szerint jogosult 
pályázó nem akadna, az alapítvány jövödelme a tőkéhez csatolandó.

V.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 

kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére a az alapítványi jövedelem
nek az alapítók akaratával megegyező felhasználására. Egyúttal kijelenti, hogy 
az alapítványért a teljes és korlátlan anyagi felelősséget elvállalja.

VI.
Az alapítványt peres és peren kívüli jogügyekben a fent idézett egyházi 

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

VII.
»

A jelen alapító-levél öt példányban állíttatik ki, melyek közül egy a 
nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnál, egy az egyetemes 
ev. egyházi felügyelő úrnál, egy a dunántúli ág. hitv. 'ev. egyházkerület püs
pöki hivatalánál, egy az egyházkerületi levéltárban és egy az egyházkerületi 
számvevőségnél helyeztetik el.

Kelt............
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Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához képest — a bemutatott alapító-levél tervezetet jóváhagyja.

1T6- Ugyanazon jegyzőkönyv 79. pontja szerint elnök bemutatja a 
pénzügyi bizottság által kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak 1915. évi 
julius hó 17-én a pénztár megvizsgálása tárgyában tartott üléséről fölvett 
jegyzőkönyvet, amelynek tanúsága szerint az összes értékek hiány nélkül 
megtaláltattak, illetve a kimutatott kötvényálladékkal szemben tapasztalt hiányok 
igazoltattak.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához képest — a pénztárosnak és számvevőknek kifejtett buzgó 
működésűkért köszönetét mond és nekik a fölmentvényt megadja.

Különösen hálás köszönetét mond a közgyűlés a főszám
vevőnek, aki katonai szolgálat teljesítése dacára is kidolgozta és 
referálta a fontosabb ügydarabokat, továbbá az alszámvevőnek, 
aki az előbbit buzgón és sikeresen helyettesítette.

1 7 7 .  Olvastatott a gyámoldai igazgatóság 1915. évi julius hó 20-án 
tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv 1. pontja, amely szerint a számvevő jelenti, 
hogy a gyámoldai pénztár 1914. évi számadása 125.760 kor. bevételi összeg 
mellett 130.432 K kiadási összeggel, tehát 4672 K túlkiadással zárult. E túl- 
kiadás 2556 K-val kevesebb ugyan a múlt évinél, de a túlkiadás e kiseb- 
bedése egyáltalán nem jelenti a gyámolda vagyoni helyzetének javulását.

A gyámoldai végkielégítések 82.822 kor. összege úgyszólván az egész 
gyámoldai köztőkét fölemésztette, úgy, hogy az 75.757 koronáról 478 kor.-ra 
apadt, sőt még a gyámoldai alapítványok tőkéjénél is 7580 K apadást idézett 
elő. A tőke apadása következtében a kamatjövedelem most még csak 560 K- 
val apadt ugyan, a jövőben azonban ez irányban tetemesen nagyobb apadás 
várható. A rendes nyugdíjak összege csak 1354 kor.-val kisebbedéit s meg
haladta a 39.000 K-t. A végkielégítéseknél is mutatkozott ugyan még 9745 K 
hátralék, a jövőben azonban mégis leginkább ennek a 39.000 K-nak fedezése 
fog gondot okozni s az alapítványok tőkéjéből ideiglenesen fölhasznált rész 
is helyre lesz állítandó. A bevételi tételek között az alapítványi jövedelem 
növekedett ugyan 1686 K-val, de ennek tetemes részét teszi a végkielégíté
seknél a Kiss—Karsay alapítványra eső 1665 K, mely az alapítvány rendel
tetése értelmében visszautalható volt alapítványi jövedelem címén a közpénz
tárba. Az alapítványi jövedelem további emelkedése tehát nem várható, sőt 
inkább csökkenése az alapítványi tőkerészben való, habár csak ideiglenes 
felhasználása következtében. Az egyházkerület segélye ez évben már 25.997 
koronára emelkedett s más forrás hiányában csak a segély további emelése 
adhat módot a gyámolda vagyoni helyzetének rendezésére.

A föl nem vett gyámdíjak összege ismét emelkedett 3172 K-val 12.843 
kor.-ra. A nyugdíjaikat föl nem vevő tagok személyi adatainak kipuhatolása 
már tervbe vétetett ugyan, de a terv kivitelét megakadályozta a munkaerőnek 
a háború által előidézett kevesbedése. Egyelőre a 12.843 K a gyámolda terhét
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képezi a még föl nem vett 9745 K végkielégítési összeggel együtt. Ezen vég- 
kielégítési összegnek megfelelő tehernövekedés az előbbi 3172 K tehernöve
kedéssel együtt megmagyarázza a tőke már jelzett csökkenése mellett az in
tézet tiszta vagyonának 94.311 K-val való csökkenését.

Tudomásul szolgál.
1 7 ® . Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint a számvevő bemutatja 

a gyámoldai pénztárnak 1915. évi költségvetését. A költségvetés — bár a 
bevételi tételek között 27.900 K egyházkerületi segély szerepel — mégis 
35.219 K 98 f fedezetlen hiányt mutat. A kiadásban a rendes kiadási téte
leken kivül még 9745 K 84 f gyámoldai végkielégítési illetmény szerepel. E 
hiány csakis a gyámoldai alapítványok tőkéiből nyerhet ideiglenesen fedezetet.

Tudomásul szolgál.
179 . Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint a gyámoldai igazgató

ság a gyámolda segélyezésére vonatkozólag a következő javaslatot terjeszti 
az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi államsegélyből . . . 22510’98 K
Az egyetemes közalap jövedelméből . . 1300’— „
Az 1914. évi biztosítási nyereségből 4100— „

Összesen : 27910 98 K
Az egyházkerületi közgyűlés a gyámoldai igazgatóság javas

latát határozati erőre emeli.
I S O .  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a gyámoldai pénztár 

kezelése rendben találtatván, a gyámoldai igazgatóság az 1914. évre a föl
mentvényt megadja.

Tudomásul szolgál.
181.  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint Mérnyi Ádám malibas- 

táji ev. lelkész kéri neje részére az eddig folyósított 420 K gyámoldai kegy
díjnak 1915-re leendő megszavazását. Hivatkozik a mostoha megélhetési vi
szonyokon kivül arra, hogy a horvát kormány évi 200 korona segélyét ez 
évben megtagadta s mindeddig elmaradt az egyetemes egyháznak 300 kor. 
segélye is.

A gyámoldai igazgatóság — hivatkozva az 1914. évi julius hó 10-én 
tartott ülése jegyzőkönyvének 8. pontjában foglalt határozatára, amely szerint 
a 420 K gyámoldai kegydíjat 1914-re utoljára utalta ki —, kimondja, hogy 
Mérnyi Ádám kérését nem teljesítheti, de az elmaradó 420 K-nak némi pót
lására a pénzügyi bizottság javasolt részére más forrásból segélyt.

Tudomásul szolgál.
1 8 S .  Az egyházkerületi közgyűlés — teljes mértékben méltányolva azt 

a fáradságos és a mai válságos körülmények közt fokozott körültekintést igénylő 
munkát, amelyet az egyházkerületi pénzügyi bizottság a lefolyt két közigaz
gatási évben önzetlen odaadással párosult kiváló szakértelemmel egyházunk 
érdekében teljesített, valamint azt a féltő gondosságot, amellyel a bizottság



128

egyházkerületünk vagyonát a háborús idők sokféle veszélyei közepette min
denkor kellő időben foganatosított előrelátó óvó rendszabályaival biztosította — 

a bizottság minden tagjának, de különösen ügybuzgó elnö
kének jegyzőkönyvileg hálás elismerését és köszönetét nyilvánítja.

1 8 3 .  Fölvétetett az egyházker. népiskolai bizottság 1915. évi aug.
9-én tartott üléséről fölvett jegyzőkönyvnek 1. pontja, amely szerint a bizottság 
őszinte részvétét és fájdalmát fejezi ki egyik buzgó tagjának, nt. Tomka Gusztáv 
alesperes úrnak gyászos elhunyta fölött s emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti.

Ezzel kapcsolatban a bizottság az ilyképen megüresedett tagsági helyre 
Eősze Zsigmond tolnanémedi lelkésznek megválasztását ajánlja az egyház
kerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés is a maga részéről legmélyebb 
fájdalmának ad kifejezést nt. Tomka Gusztáv alesperes úr halála 
felett s emlékét kegyelettel örökíti meg a jelen jegyzőkönyvben.

Az ilykép megüresedett tagsági hely betöltését illetőleg a 
közgyűlés a véleményező bizottság jelentése kapcsán intézkedik.

1 8 4 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint nt. Farkas Mihály 
egyházi elnök úr beterjeszti az egyházkerület népiskolai közoktatásáról szóló 
s az 1913/14. tanévre vonatkozó jelentését, amely így szól:

1. Az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 222. pont
jában foglalt azon utasításnak, hogy az egyházmegyei lelkész- és tanító- 
egyesületek a statisztikai táblázatok módosítására vonatkozó esetleges javas
lataikat a népisk. bizottsághoz küldjék be, a legtöbb egyházmegye eleget tett.

Hogy a módosítások lehetőleg ugyanazon elvek szem előtt tartásával 
történjenek, a múlt évi népiskolai bizottság megállapodása értelmében össze
geztem az idevonatkozó véleményeket s „Észrevételek“ cim alatt közzétettem 
az „Ev. Népiskola“ cimü szakközlönyben, sőt különlenyomatot is készíttettem 
s azt megfelelő számú példányban rendelkezésére bocsátottam az esperesi hi
vataloknak az iskolavizsgáló bizottságok tájékoztatása végett.

Sajnos, az a törekvésem, hogy a statisztikai táblázatok kitöltésénél ez 
által egyöntetűséget s lehető pontosságot érjek el, még így sem sikerült. Némi 
javulás a múlt évihez képest tapasztalható ugyan, de több egyházmegye ki
mutatása ezúttal is felületes és hibás.

2. A helyesbített statisztikai adatok a következők : Tanköteles gyermek 
volt 6—12 éves 26.448, ismétlő 10.648, összesen 37.096. Ezek közül iskolába 
járt 6—12 éves 25.470, ismétlő iskolába 9054, idegen elemi iskolába járt 
712, ismétlő iskolába 858, felső vagy polgári iskolába 552, magánintézetbe 
42, középiskolába 235. Iskolába nem járt 171= 04% - Iskoláinkba járt más 
vallásu 2125. Működött 468 képesített, 1 nem képesített, 10 kisegítő tanító. 
Uj iskola épült 15. Összes bevétel volt 1,237.453 kor. Ebből állami hozzá
járulás 469.502 korona; marad az iskolafenntartókra 767.951 korona. Összes 
kiadás volt 1,245.584 korona. A kiadás több a bevételnél 8131 koronával, 
ami a zalai egyházmegye 25.133 korona túlkiadásában leli magyarázatát.
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3. Az egyházmegyék közül az általam javasolt módosításokat elfogadták 
a győri, kemenesaljai, zalai, somogyi, veszprémi, soproni alsó, vasi felső, 
vasi közép egyházmegyék, módosítással a soproni felső és a tolna—bá
ránya—somogyi egyházmegyék, az eltérés itt is lényegtelen.

A beérkezett módosítások figyelembe vételével — amelyek most már az 
egyházkerület véleményének tekinthetők — célszerűnek véltem egy új statisz
tikai ívnek megszerkesztését, mely alakilag bár teljesen eltér az eddig hasz
nált s igen nehezen kezelhető statisztikai táblázatoktól, de lényegileg mindazt 
tartalmazza és félre nem érthető címek alatt, amit az eddigiek magukban 
foglaltak.

Igaz, hogy az 1906. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 46. pont
jában kiköttetett, hogy: „mig az I. és 11. statisztikai ivek példányai el nem 
fogynak, a táblázatokon változtatás nem történik s az egyházkerületek kötelez
telek arra, hogy a népiskolai kimutatásokhoz ezentúl kizárólag az új rovatos 
iveket használják, azonban épen maga az egyetemes közgyűlés oldozta föl 
legelőször magát a szerződéses kötelezettség alól, midőn 1911. évi jegyző
könyvének 32. lapján arra utasítja az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy az 
1910. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 22—28. lapjain lenyomatott 
táblázatos rovatok mintájára rovatos iveket nyomasson ki és bocsásson az 
egyházkerületek rendelkezésére. Másrészt a dunáninneni egyházkerület is már 
évek óta nyomatott saját használatára iveket, amelyeken a népiskolák statisz
tikai adatait összegyűjti. Ekkép a mi egyházkerületünk is jogosítva van saját 
használatára hasonló adatgyűjtő iveket nyomatni, annál inkább, mivel a köz
kézen forgó rovatos ivek jelen alakjukban egyáltalán nem felelnek meg a 
célnak s mivel az egyetemes közgyűlés fenti intézkedése után kevés kilátás 
lehet arra, hogy a népiskolai statisztikai ivek eddigi beosztása mostanában 
az egyetemes közgyűlés által módosíttassék.

Tisztelettel indítványozom tehát, méltóztassék az általam szerkesztett 
adatgyűjtő ivet az egyházkerület belhasználatára elfogadni, kinyomatásával a 
bizottsági elnökséget megbízni s használatát az 1915/16. tanévvel kezdődőleg 
kötelezővé tenni.

4. Az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 221. pontja 
alatt elrendelte, hogy a hitoktatói jelentések a vizsgák után azonnal bekül
dessenek a népiskolai bizottság egyházi elnökéhez.

Ennek a rendelkezésnek több egyházmegye nagyon is elkésve s akkor 
is hiányosan tett eleget. Pécsről s vidékéről pedig egyáltalán nem érkeztek 
be a jelentések.

A jelentési űrlapok pedig oly felületesen vannak kitöltve, hogy csak a 
bélyegző kibetüzéséből lehet megállapítani, hogy hol történt a hitoktatás, sőt 
sok esetben sem a község, sem az egyházmegye, sem a hitoktató neve nincs 
kitüntetve.

A hitoktatói jelentésekből a következő összegezett adatokat van szeren
csém előterjeszteni. Hitoktatás történt 208 idegen jellegű iskolában. Ezek

9
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közül állami 93, és pedig elemi 59, polgári 15, felsőbb leányiskola 2, reál 1, 
tanítóképző 4, iparos tanonciskola 5, gazdasági ismétlő-iskola 1, felső keres
kedelmi iskola 5, fa- és fémipari iskola 1. Községi 69 és pedig elemi 33, 
polgári 12, iparostanonc 23, siketnéma 1. Felekezeti 37 és pedig elemi 21, 
tanítóképző 2, polgári 7, felsőbb leányiskola 1, főgimnázium 6. Magániskola 
9, elemi 6, polgári 3. A hitoktatásban részesült tanulók száma 3970 elemi, 
835 polgári, 572 iparostanonc, 93 felsőbb leányiskolái, 67 tanítóképző-inté- 
zeti, 125 főgimnáziumi és reáliskolai, összesen 5662 tanuló.

Kiválóan figyelemre méltó adat az, hogy Kaposvárott 83 elemi tan
köteles evang. gyermeket a ref. lelkész részesítette hitoktatásban. Sürgős 
szükség volna arra, hogy Kaposvárott már a legközelebbi tanév kezdetére 
legalább is egy evang. tanítói állás szerveztessék.

Utasítandók volnának a hitoktatók arra, hogy jelentésükben az iskola 
jellegét, helyét s a tanulók számát okvetlenül feltüntessék s ezek a népiskolai 
tanintézetek hitoktatói jelentései terjesztessenek be a népiskolai bizottsághoz.

5. Mivel Zábrák Dénes, az egyházkerületi népiskolai bizottság volt egy
házi elnöke elhalálozása miatt számadást be nem terjeszthetett, a népiskolai 
bizottság az 1913. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 226. pontja 
alatt foglalt felhívás értelmében, a számadás adatait a volt elnök által saját
kezűig vezetett számadókönyv tételeiből következőleg állapítja meg : »

1911- ről pénztári maradvány...................
1912- ről b e v é t e l .....................................

390-99 K 
268-70 „

1912-ről összes b e v é te l ..............................
1912-ről összes k i a d á s ..............................

659-69 K 
207-50 „

1912. évről pénztármaradvány . . . .
1913. „ b e v é t e l ....................................
1913. „ jul. 24. tolnai egyházm. utalvány 
1913. „ aug. 2. somogyi „

452 19 K 
160-20 „ 
63-60 „ 

5-40 „
1913. évről összes b e v é t e l ........................
1913. „ • összes k i a d á s ........................

681-39 K 
71-72 „

1913. évről pénztármaradvány . . . .  
erre fedezet takarékpénztári betét

609-67 K 
7-48 „

fedezetlenül marad.......................................... 602 91 K

Tekintve, hogy néhai Zábrák Dénes hagyatéka — dr. Zábrák Jenő 
1914 julius 14-én kelt levele szerint — erősen passzív volt s nem volna 
méltányos az örökösöket erejüket meghaladó oly tartozás megfizetésére szorí
tani, amire a takarékkönyvön elhelyezett 7-48 koronán kívül semmiféle fede
zettel nem rendelkeznek, a bizottság a fentebbi 602 korona 91 fillér törlését 
javasolja.

6. Főtiszt, püspök űr 5059/913. sz. leiratában arról értesít, hogy az 
1913. évi egyházkerületi népiskolai bizottsági ülésen részt vett tagok napidíj- 
és útiköltség számláját — mivelhogy a bizottság erre semmi fedezettel nem 
rendelkezett — az egyházkerületi közigazgatási pénztárból kiutalványozta.
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1914. évről utólagosan befolyt bevétel . . 47-40 K
1914. „ a 60 fill, járulékokból . . 306 60 „
1914. „ összes b e v é t e l ........................  354'— K
1914. „ összes kiadás . . . 37 42 „

Pénztármaradvány: 31658 K
A tolna-baranya-somogyi egyházmegye hátralékban maradt két tanterem 

után 1 K 20 fillérrel. Miután azonban illetékes alesperes nyilatkozata szerint a 
két tanterem ki nem nyomozható, javasolja a bizottság a hátralék törlését.

Kérem az előterjesztett számadás jóváhagyását, illetve az egyházker. köz
gyűléshez leendő jegyzőkönyvi fölterjesztését.

7. A somogyi egyházmegyei lelkészegylet 1913 nov. 12-én tartott érte
kezlete a tanítóegyesület megkeresésére fölterjesztést intéz az egyházkerületi 
népiskolai bizottsághoz egy oly vallástani tankönyv kiadásának szorgalmazása 
céljából, amely az elemi oktatás minden fokozatán használható legyen, tekin
tetbe véve az új tantervet és tananyagbeosztást :

Ennek a kívánalomnak lesz hivatva eleget tenni Vértesi Zoltán „Vallástan 
elemi és alsóbbfoku iskolák I.—VI. osztályú evang. tanulói részére“ cimü, a 
124/914. sz. a. már engedélyezett tankönyve, melyet felkérésemre Koczor 
Márton népisk. biz. jegyző úr volt szives beható tanulmány tárgyává tenni. 
A róla megirt könyvismertetés alapján a bizottság a tankönyvet egyház- 
kerületünkben is használható, sőt hasznos tankönyvnek jelenti ki.

8. Az egyházmegyék népiskolai bizottságai beterjesztették az 1914. évben 
tartott üléseik jegyzőkönyveit, amelyekből csak a statisztikai táblázatok módo
sítására vonatkozó határozatok tartoznak a népiskolai bizottsághoz, a többi 
pontok belügyekkel foglalkoznak.

Az egyházkerüleli közgyűlés a népiskolai bizottság elnöke 
által előterjesztett jelentést tudomásul veszi s annak kapcsán a 
következő határozatokat hozza :

a) Az egyházkerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
csak a népiskolákra vonatkozó hitoktatói jelentések terjesztendők 
az egyházkerületi népiskolai bizottság elé.

b) Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság által 
bemutatott adatgyűjtő statisztikai ivet — tekintettel arra, hogy a 
jelenleg használatban levő rovatos ivek egyáltalán nem felelnek 
meg a célnek s rovataik felette nehezen kezelhetők és könnyen 
félreérthetők, arra pedig nincs kilátás, hogy a népiskolai statiszti
kai ivek eddigi beosztása az egyetemes közgyűlés által mostanában 
módosíttassék — az egyházkerület belhasználatára elfogadja, annak 
használatát az 1915—16. tanévvel kezdődőleg kötelezővé teszi és 
megbízza a népiskolai bizottság egyházi elnökét azoknak ki- 
nyomatásával.

c) Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egyházmegyei 
népiskolai bizottságokat, hogy a népiskolai statisztikai kimutatá

9*
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sokat szigorú revízió alá vegyék, mert a népiskolai bizottságnak 
nincsen sem ideje, sem alkalma a hibás adatok helyesbítésére s 
a mutatkozó hiányok pótlására

d) Az egyházkerületi közgyűlés utasítja a hitoktatókat, hogy 
jelentéseikben az iskola jellegét, helyét és a tanulók számát min
denkor pontosan feltüntessék.

e) Az egyházkerületi közgyűlés — az elnöki jelentés 5. pont
jára való utalással — a néhai Zábrák Dénes volt népiskolai bi
zottsági egyházi elnök számadó könyve alapján a népiskolai bi
zottság által összeállított 1913. évi számadás szerint mutatkozó 
602 K 91 fill, pénztári maradéknak, mint behajthatatlannak tör
lését elrendeli.

f) Az egyházkerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
jövőre az iskolafenntartó egyházközségek a tantermek után járó 
60 fill, járulékokat többi egyházkerületi járulékaikkal együtt minden
kor az egyházkerületi pénztárba fizessék be, ahol ezen összegek 
külön kezeltetvén, azokból az egyházkerületi pénztár fedezze a 
népiskolai bizottság kiadásait rendes nyugta ellenében.

g) Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság egy
házi elnökének 1914. évi számadását jóváhagyja.

h) Az egyházkerületi közgyűlés a tolna-baranya-somogyi egyház
megye 1 K 20 f hátralékos tartozásának — két tanterem után — tör
lését rendeli el, az elnöki jentés 6. p. felhozott indokok alapján.

i) Az egyházkerületi közgyűlés az elnöki jelentés 7. pontja 
kapcsán Vértesi Zoltán-nak „Vallástan elemi és alsóbbfoku iskolák
I.—VI. osztályú evang. tanulói számára“ cimü tankönyvét egyház- 
kerületünkben is használható tankönyvnek jelenti ki.

18£>- Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint olvastatott a népiskolai 
bizottság egyházi elnökének jelentése, amely szerint az 1914—15. tanévben 
evang. tanköteles gyermek volt 6 — 12 éves 25.320, ismétlő 8264, együtt 33.469. 
Ezek közül saját iskolába járt 6—12 éves 24.018, ismétlő 6412; idegen elemi 
iskolába járt 557, ismétlőbe 391, felsőbb v. polgári iskolába 546, magán in
tézetbe 42, középiskolába 294, összesen iskolába járt 31.837. Iskolába nem 
járt 1229, ami feltűnő nagy szám, a múlt évihez (171) képest. Iskoláinkba 
más vallásu járt 1901.

Működött 465 képesített, 2 nem képesített, 15 kisegítő-tanító. Iskola 
épült 7. A bevétel volt 1,179.733 K, ebből állami hozzájárulás 491.628 K; 
községi segély 69.661 K, marad az iskolafenntartókra 618.444 K, összes 
kiadás 1,164.827 K, ebből tanítófizetés 891.123 K, pénztármaradvány mutat
kozik 14.906 K. Túlkiadás a győri egyházmegyénél 2590 K, a somogyinál 
601 K. Hitoktatás történt a beérkezett hitoktatói jelentések szerint 131 idegen 
jellegű iskolában, ezek között van 61 állami és pedig elemi 54, polgári 3, 
tanítóképző 3, siketnéma 1; községi 37, ebből elemi 25, ipartanonc 12; fele
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kezeti 28, ebből elemi 20, tanítóképző 4; polgári 4, magániskola 5, mind 
elemi. Ami a tanulók létszámát illeti, tanítóképzőbe járt 53, felsőbb leány
iskolába 36, polgári V. felsőbb iskolába 79, elemibe 3277, iparostanonc- 
iskolába 201.

Feltűnő, hogy Kaposvárott egyetlen tanuló sincs feltüntetve.
A jelentés 4. pontja alatt biz. elnök előterjeszti az 1914—15. évről szóló 

pénztári kimutatást, amely szerint :

1. Pénztármaradvány az 1914. é v r ő l .....................................316'58 K
2. Az 1915. évben 463 tanterem után befolyt . . . . 278'48 „

Összes bevétel : 594‘98 K

Ezzel szemben igazolt k i a d á s ................................................. 139 22 K
Pénztármaradvány : 455 76 K

Az elnöki jelentés 5. pontja fölemlíti, hogy az egyetemes tanügyi bizottság 
megbízottakat küldött egyházkerületünkbe a népoktatási állapotok tanul
mányozása céljából. Dr. Szigethy Lajos budapesti főgimnáziumi tanár e 
minőségben meglátogatta a nagynémetszentmihályi és borostyánkői iskolákat 
s tapasztalatairól az egyet, tanügyi bizottság elnökéhez intézett levelében 
beszámol s jelzi, hogy „a meglátogatott egyházközségekben az iskolafenntartók, 
elöljárók s tanítók a legjobb igyekezettel megfelelnek kötelességüknek".

Dr. Szolár Ferenc, mint az egyet, tanügyi bizottság kiküldöttje jelen
tésében az általa meglátogatott ági (Baranya m.) iskolát jónak, ellenben a 
zsibrikit gyöngébbnek minősíti.

Góbi Imre megbízott az általa meglátogatott nagybábonyi iskolát gyön
gének találta és hangsúlyozza jelentésében, hogy az egyházkerület érdeke 
kivánja, hogy a közvetlen ellenőrzésre hivatott közegek az iskola alacsony 
színvonalának okát kinyomozzák és megszüntetésére a célra vezető eszközöket 
megtalálják.

Végül az elnöki jelentés 6. pontja mint sürgős intézkedést igénylő 
ügyet fölhozza a somogyi egyházmegye fölterjesztését a Luther-Társaság által 
kiadott tankönyvek kötelező behozatala tárgyában.

Az egyház egyetem ugyanis a Luthertársasággal oly értelmű szerződésre 
lépett, amely szerint a társaság által kiadott tankönyveket már a jövő tanévtől 
kezdve népiskoláinkban kötelezőleg bevezetteti.

Tekintve azt, hogy ily nagy horderejű reform a népiskolai tanügyet 
nagy megrázkódtatásnak teszi ki, amennyiben nemcsak a tanulókat zökkenti 
ki a megszokott tankönyvek fogalmi köréből, hanem magukat a tanítókat is 
az egész vonalon egészen új rendszer elé állítja ; főleg a mai válságos idők
ben, amikor a tanítást sok helyen kevésbbé gyakorolt avatatlan helyettesek 
végzik, akiknek vezetése alatt az ily átmenet nélküli rendszerváltozás az 
iskola szellemi haladását a legnagyobb mértékben megnehezíti, tekintve 
továbbá, hogy a jelenleg még közkézen forgó tankönyvek roppant példány
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számait kellene használaton kívül helyezni, ami a szülőknél és tanulóknál 
nagy visszatetszést keltene és nagy anyagi áldozatokkal járna, hivatkozott 
fölterjesztés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, szíveskedjék az egyház
egyetemhez oly értelmű fölterjesztést intézni, hogy a Luther-Társaság által ki
adott tankönyveknek egyszerre leendő kötelező behozatalától ezúttal még 
tekintsen el s elégedjék meg annak kimondásával, hogy ezen tankönyvek 
csak fokozatosan, a szükséghez képest s a gyakorlati használhatóság arányá
ban vezettessenek be népiskoláinkba.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott jelentést általában 
tudomásul veszi és a népiskolai bizottság buzgó egyházi elnöké
nek nagy fáradságot igénylő, kimerítő jelentéseinek elkészítéséért 
meleg elismerését és köszönetét nyilvánítja.

A jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés a következő hatá
rozatokat hozza :

a) Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság egyházi 
elnökének 1914— 15. évi számadását jóváhagyja.

b) Az egyházkerületi közgyűlés az elnöki jelentés 5. pont
jából örömmel értesül arról, hogy az egyetemes tanügyi bizottság 
a múlt tanévben első ízben kiküldötte megbízottait oly célból, 
hogy azok egyházkerületünk népiskolai oktatásának állapotáról 
személyes tapasztalás utján szerezzenek meggyőződést.

A kiküldöttek jelentéseinek ama részeit, amelyek a meg
látogatott iskolák kedvező színvonaláról számolnak be, a köz
gyűlés örvendetes tudomásul veszi. Ellenben legmélyebb sajná
lattal értesül a közgyűlés arról, hogy a jelentések egyházkerületünk
nek néhány iskoláját gyöngének minősítik és fölhívja az ezen is
kolák közvetlen felügyeletére hivatott tényezőket, hogy a mutatkozó 
bajok megszüntetésére minden lehetőt megtegyenek.

c) Az egyházkerületi közgyűlés az elnöki jelentés 6. pontjá
ban felsorolt indokok alapján fölterjesztést intéz az egyetemes 
egyházhoz a Luther-Társaság által kiadott tankönyvek népiskoláink
ban való azonnali kötelező behozatalának mellőzése iránt.

d) Az egyházkerületi közgyűlés megkeresi a Luther-Társaságot 
az iránt, hogy lehetőleg az egész népiskolai tananyagot felölelő 
tankönyvnek mielőbbi kiadásáról gondoskodni szíveskedjék, amely 
tankönyv népünk által olcsóbb árban megszerezhető lenne.

1 8 6 .  U. a. jzkv. 6. pontja ajatt fölvétettek a tolna-baranya-somogyi egyház
megye tanítóegyesületének alapszabályai s az egyházmegye vonatkozó határozata.

A népiskolai bizottság az egyházmegye módosításaihoz hozzájárul, kivéve 
a 34. §-ra vonatkozó azon pótlást, amelyben az „evang.“ szónak „ág. hitv. 
evang.“ szóval való helyettesítését ajánlja.

Az ■ egyházkerületi közgyűlés a bemutatott alapszabályterve
zetet — a népiskolai bizottság javaslata értelmében — megerősíti.
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I ^ T -  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint Papp József tanítóképző
intézeti igazgató előterjeszti a veszprémi egyházmegyei tanítóegyesület alap
szabálytervezetére vonatkozó észrevételeit, illetve véleményes javaslatát.

A népiskolai bizottság az előadói javaslatot egész terjedelmében magáévá 
teszi s annak figyelembe vételével az alapszabálytervezet megerősítését java
solja az egyház kerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott alapszabálytervezetet 
— a népiskolai bizottság javaslatának elfogadásával — megerősíti.

1 8 8 .  Olvastatott az egyházkerületi ének- és zenepártoló egyesület műkö
déséről szóló jelentés az 1913—14. és 1914—15. évekről.

Az ügyviteli bizottság három Ízben tartott ülést. Az 1913. évi október hó
28-án tartott ülésen foglalta el először az elnöki széket Bancsó Antal újonnan 
megválasztott ügyviteli bizottsági elnök, meleg hangon emlékezve meg el
hunyt elődjéről, Brunner Jánosról, valamint Zábrák Dénesről, az egyesület 
elhunyt pénztárosáról.

A jelentés kegyelettel emlékezik meg az elhunyt Tomka Gusztávról, az 
egyesület volt buzgó egyházi elnökéről, akinek helyét a most megtartott köz
gyűlés Kapi Béla körmendi lelkésszel töltötte be, akit új állásában bizalommal 
üdvözöl.

Az egyesületnek két évi működése a szokott keretben folyt le. A sop
roni tanítóképző-intézettel kapcsolatos kántori továbbképző tanfolyamot az 
1913—14. iskolai évben is Kapi Gyula és Altdörfer Viktor urak vezették 
nagy buzgósággal és szép sikerrel. A tanfolyamban résztvevő két IV. éves 
tanítójelölt kiváló szép eredményt mutatott föl, az ügyviteli bizottság több 
tagjának jelenlétében megtartott vizsgálaton.

Ugyanezen iskolai évben a kántorképzés előmozdítására mintegy a 
továbbképző tanfolyam kiegészítéséül előkészítő tanfolyam is alakult a sop
roni tanítóképző-intézetnél, hogy a lyceum 111. vagy IV. osztályú tanulói 
közül azok, akik a tanítóképző-intézetbe szándékoznak belépni, ingyenes elő- 
leges zongoraoktatásban részesülhessenek. E tanfolyamot Kárpáti Sándor 
tanítóképző-intézeti zenetanár vezette és a 6 jelentkező növendékkel elég szép 
eredményt ért el.

Az 1914—15. iskolai évben úgy a kántori továbbképző, mint az elő
készítő tanfolyam szünetelt.

A segélyezést illetőleg is egy kis fennakadás állott be a háborús évben, 
mert a közgyűlés elmaradása miatt a segélyek kiutalva nem lettek. A folyó 
évben megtartott bizottsági ülés Liszó és Mészverem-Csóronfalva leány- 
egyház-községeket ajánlotta segélyezésre és a közgyűlés az 50—50 K segélyt 
nemcsak ezek részére szavazta meg, hanem az időközben kérvényező zala- 
szentgróti leányegyháznak is.

A tanítóképző-intézeti növendékeknek ingyen chorál könyvekkel való 
ellátása fennakadás nélkül történt mindkét évben, 1914-ben hiányzott ugyan 
a közgyűlési jóváhagyás, de az egyházi elnök utalványozására az ingyen
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példányok kiadattak és pedig a soproni tanítóképző-intézetnek 4, a felsőlövői 
tanítóképző-intézetnek 4, a pápainak 2, a Csáktornyái állami tanítóképző
intézet evang. növendékeinek 1. A most tartott közgyűlés az intézkedést jóvá
hagyta s egyúttal az ügyviteli bizottság javaslatára az 1915— 16. iskolai évre 
is megszavazott a soproni tanítóképző-intézetnek 7, a felsőlövői tanítóképző
intézetnek 3, a pápai állami tanítóképző-intézetnek 2 és a soproni árvaháznak 
1 drb. ingyen chorál könyvet.

Az ügyviteli bizottság javaslatára a közgyűlés bizottságot küldött ki az 
1917. évi jubileumi esztendő előkészítésére; a bizottságnak figyelmébe aján
lotta a gyermekek számára kiadandó különféle vallásos énekeket s a gyermek
liturgiát magában foglaló dallamos füzet ügyét és általában az istenitiszteletek
nél alkalmazott liturgia kérdésének tanulmányozását.

Az egyesület vagyoni állása a következő:
Az alapítványi tőke értéke 2263 K; a dallamos könyvek még el nem 

árusított mintegy 5000 példánya 800 K értéket képvisel. A tagsági díjakból 
és a dallamos füzetek elárusításából befolyt pénztári bevétel 1915. évi aug. 
hó 15-ig 681 K 48 f volt.

Az egyesület rendes tagjainak száma 172, az alapító tagoké 27.
Kívánatos volna, hogy az aránylag szerény anyagi eszközökkel oly ál

dásosán működő egyesületbe a lelkészek, tanítók és világi hiveink minél 
számosabban lépnének be, de különösen óhajtandó volna, hogy mindegyik 
egyházközségünk alapítótagul belépne, hogy az egyesület így megerősödve 
kitűzött célját az eddiginél fokozottabb mértékben valósíthatná meg.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s 
ezen áldásosán működő egyesületünk pártolását az egyházközségek, 
lelkészek, tanítók és összes hiveink figyelmébe legmelegebben 
ajánlja.

Jegyzetté :
dr. Ajkay Béla
ehker. vil. főjegyző.

1 8 9 .  Felvétetett Feiler Jenő, korábban városszalonaki, jelenleg kemenes- 
hőgyészi ev. tanítónak a városszalonaki ev. egyházközség ellen 122 K 54 f 
lakbérkövetelés tárgyában a felsővasi ev. egyházmegye 1914 julius 7-én tar
tott közgyűlése jegyzőkönyvének XIII. 20. pontjában foglalt határozata ellen 
beadott fellebbezése.

Tekintettel arra, hogy panaszos Feiler Jenő tanítónak, mint 
egyházközségi rendes tisztviselőnek (egyh. alk. 77. §.) hivány 
alapján támasztott igénye az egyházi alkotmány 329. §-ának c) 
pontja alapján az egyházi törvénykezési eljárásra tartozik, s így 
panaszos kérelme az erre illetéktelen felsővasi egyházmegyei köz
gyűlés által érdemileg elbírálható sem volt; az egyházmegye köz
gyűlésének XIII. 20. pontja alatt hozott határozatát az egyházkerületi
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közgyűlés megsemmisíti és utasítja Feiler Jenő panaszost, hogy 
keresetét az egyházi alkotmány 329. §. c) pontja alapján erre ille
tékes felsővasi egyházmegyei törvényszék előtt indítsa meg.

1 9 0 .  Olvastatott Mohácsy Lajos marczalgergelyi lelkésznek mélt. báró 
Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrhoz, mint az egyetemes törvényszék el
nökéhez intézett panasza :

I. A veszprémi ág. hitv. ev. egyházmegye 1913. évi március 27-én tar
tott közgyűlése által az esperest választó szavazatok felbontására kiküldött 
bizottság elnöke Bélák István egyházmegyei felügyelő és ezen bizottság tagjai 
Horváth Dezső, Dörmer Frigyes lelkészek, Bélák János, Bélák Endre és Mohar 
Endre ellen E. A. 45. és 100-ik §-ai rendelkezésének megsértése miatt és II. 
a veszprémi ág. hitv. ev. egyházmegye Törvényszékének elnöksége és az egész 
Törvényszék ellen az Egyházi Alkotmány 335. és 341-ik §-ainak megszegése 
miatt bíróság delegálása iránt. Olvastatott továbbá Bélák István egyházmegyei 
felügyelőnek a fentiekben megjelölt panaszra adott Írásbeli nyilatkozata.

A panasz első része szerint a szavazatbontó bizottság eljárása sérelmes, 
mert Pápa egyházközség szavazata törvényellenesen 4 egységgel számíttatott, 
holott Pápának csak egy rendes lelkészi állomása van, a másodlelkész nem 
egyházközségi, hanem egyházkerületi tisztviselő, akinek szolgálati viszonyait 
az 1913-ik évi egyházkerületi jegyzőkönyv 240-ik pontja szabályozza, — ennél
fogva Pápa egyházközséget az esperesválasztásnál nem 4, hanem csak 2 
szavazat illeti meg.

A panasz második része szerint a veszprémi ág. hitv. ev. egyházmegye 
Törvényszékének elnökségét és az egész Törvényszéket vádolja meg panaszos 
azzal, hogy az E. A. 335. és 341. §-ainak megszegésével Ítélkezett 1913. 
évi julius 1-én a magyarszombathelyi lelkészválasztás ellen beadott petíció 
ügyben.

Azon kérdés elbírálására, vájjon a pápai gyülekezetei 2 vagy 4 szavazat- 
egység illeti-e meg? az E. A. határozott és világos rendelkezést nem tartalmazván, 
sem az egyházker. Törvényszék, sem az egyházker. közgyűlés magát illeté
kesnek nem tartja. — A fennforgóit esperesválasztási esetben ezen kérdés 
elbírálása teljesen irrevelans, mert akár 2, akár 4 szavazattal vétetik a pápai 
gyülekezet szavazata számításba, vagy még ha teljesen mellőzhetik is, még 
mindig nem panaszos Mohácsy Lajos, hanem a tényleg megválasztott Takács 
Elek volt szótöbbséggel megválasztott esperesnek kijelentendő. A veszprémi 
ág. hitv. ev. egyházmegye 1913 julius 2-án Pápán tartott közgyűlése jegyző
könyvének 5-ik pontjában foglalt azon határozatát, amely szerint „az egyház- 
megyei közgyűlés a szavazás eredményét örömmel és lelkesedéssel veszi 
tudomásul s Takács Elek homokbödögei lelkészt megválasztott esperesnek 
jelenti ki“, ugyanezen jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint „Mohácsy Lajos marczal
gergelyi lelkész is magára nézve érvényesnek elismerte“, így ezen határozat és 
az örömmel és lelkesedéssel befejezett esperesválasztás panaszosra nézve is 
jogerőssé válván, nem állott jogában ezen jogerős választás esetéből kifolyólag
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1913 julius 2-tól 1914 május 15-ig eltelt több mint 10 havi hallgatás után 
a szavazatbontó bizottságot törvénytelenség szándékos elkövetésével vádolni, 
kérdésen felül állván, hogy a püspök mellett alkalmazott „másodlelkész“ nem 
segédlelkész, akinek szolgálati viszonyaira nézve még a panaszos által hivat
kozott egyházkerületi közgyűlési határozat (1913. évi egyházker. közgyűlési 
jkv. 240-ik p.) sem volt alkalmazható, mert a szavazatbontás 1913 junius
7-én történt, az egyházker. közgyűlés pedig ennél később, 1913 augusztus 27, 
28-án tartatott meg, így ezen határozatnak visszaható ereje úgy sem volna. — 
De még ezen hivatkozott pragmatika 3-ik §-a szerint is a püspöki másod
lelkész ép úgy, mint a többi lelkészek az egyházközség ügyeiben felelősség 
terhe mellett működik, állása a 6-ik §. szerint élethossziglan, s igy méltán 
és jogosan várható és vélelmezhető, hogy a jelenlegi E. A. meghozatala ide
jén ezelőtt 21 évvel még nem létezett ezen másodlelkészi állással biró püs
pöki székhelyet az erre egyedül illetékes zsinat kettős lelkész állomásnak 
fogja minősíteni.

A magyarszombathelyi lelkészválasztás ellen beadott petíció ügyben az 
egyházmegyei gyűlési j.-könyv 102-ik pontjának szövegezése inkább stiláris 
hibának tekintendő, amennyiben az egyházmegyei Törvényszék elnökének 
írásbeli nyilatkozatából az tűnik ki, hogy az egybehívott Törvényszék ülésén 
a tanítótag nem jelent meg, e helyett az elnök a Törvényszék tagjainak 
hozzájárulásával Szutter Dániel tanítót hívta be, és hozott az; egyházmegyei 
Törvényszék olyan határozatot, melyben a felek megnyugodtak, s a meg
zavart béke helyreállott. Minthogy a hozott határozatot az egyházmegyei 
közgyűlés jegyzőkönyve 30-ik pontjában — Szutter Dániel megesketését a 
jegyzőkönyv 102-ik pontjában tudomásul vette, most már a „res judicata pro 
veritate accipitur“ s panaszlónak nem áll jogában ez ügyből kifolyólag az el
járt egyházmegyei Törvényszéket szándékos törvénysértéssel vádolni és a 
köztiszteletben álló Szutter Dániel tanítót „profán embernek“ feltüntetni.

Ezen tényállás mellett is azonban az egyházkerületi Tör
vényszék mint másodfokú bíróság a panasz érdemi elbírálásába 
nem bocsátkozhatik, az egyházkerületi közgyűlés pedig a törvény
kezési eljárásra tartozó ügyben nem intézkedhetik, azért csak hely
telenítését és sajnálkozását fejezi ki afelett, hogy panaszos két 
szerencsésen és általános megelégedéssel befejezett ügyet, amelyek
ben hozott határozatok egyike a veszprémi ág. hitv. ev. egyház
megyében, — a másika a magyarszombathelyi evang. egyházköz
ségben az annyira kivánt békét megteremtette, — most újból meg
bolygatni kíván; — mégis panaszos azon kérelmét, hogy panasza 
felterjesztessék, meg nem tagadhatván, a biróküldés szükséges
ségének elbírálása és esetleg elrendelése végett az összes iratokat 
mélt. br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrhoz mint az egye
temes Törvényszék elnökéhez felterjeszti.
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191- Berzsenyi Dezső, mint a lőrintei uradalom gazdálkodását ellen
őrző bizottság elnöke, beterjeszti a bizottság 1915. évi julius hó 17-én tartott 
ülésének jegyzőkönyvét, melyhez mellékelve van ugyanazon bizottság elnö
kének Czelldömölkön julius 11-én dr. Kluge Endre jószágigazgatóval felvett 
jegyzőkönyve, mely szerint ez okmányokkal igazolta az adók, jelzálog terhek 
és biztosítási díjak rendes befizetését. Csatolva van továbbá a lőrintei urada
lomnak dr. Kluge Endre jószágigazgató által elkészített épületleltára 320.710 
(háromszázhuszezerhétszáztiz) kor. végösszeggel. Végül, minekutána a vég
rendelet ellen indított per az egyházkerület javára eldült s igy az erdőkeze
lési üzemtervek elkészítése szükségessé vált, csatolva van az erdő üzemterv 
elkészítésére felkért Fangh József jánosházi uradalmi erdőmérnök levele, mely
ben kijelenti, hogy ilyen sok munkával járó üzemterv elkészítésére ő nem 
vállalkozhatik, mert ez több időt igényel, mint amennyivel ő a hivatalos időn 
kívül rendelkezik. Egyben megjegyzi, hogy ezen erdő az 1879. évi XXXI. t.-c. 
17. §-a szerint, mint egyházi testület birtoka gazdasági üzemterv szerint 
kezelendő és pedig a törvény 21. §-a alapján szakértő erdőtiszt által. Miután 
azonban ez az erdő egy külön erdőtisztet nem fizethet, állami kezelésbe adását 
ajánlja, mely esetben az állam az összes szakdolgokat elkészítteti és a bir
tokra holdanként bizonyos összegű kezelési díjat vet ki.

Miután a bemutatott jegyzőkönyv szerint úgy a birtok kezelése, 
mintáz épületek fenntartása az 1909. évi március 17-iki rendkívüli 
kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 8. pontjában foglalt megegyezés
nek megfelel, a közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul véve 
a jegyzőkönyveknek és épületleltárnak levéltárban leendő elhelye
zését elrendeli, a bizottságnak pedig önzetlen fáradozásáért köszö
netét fejezi ki. Az erdő üzemet illetőleg elfogadja azt a javaslatot, 
hogy e lőrintei uradalomhoz tartozó erdők állami kezelésbe adas
sanak át s ennek keresztülvitelére dr. Kluge Endre jószágigazgatót 
és egyházkerületi ügyészt felkéri s felhatalmazza.

1 9 3 -  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye 1914 julius 14-én tar
tott közgyűléséből az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti megerősítés végett 
a bonyhádi főgimnázium tornakörének az egyházmegye közgyűlése által már 
a múlt évben jóváhagyott alapszabályait.

Az egyházkerületi közgyűlés a bonyhádi főgimn. tornakor 
alapszabályainak ügyét az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyásával 
elintézettnek tekinti.

193 .  Az egyházkerületi evangéliomi egyesület 1913. évi közgyűléséből 
az egyházkerület útján pártolólag terjeszti fel azt az indítványt, hogy lel
készek is lehessenek vallástanárok, ha magukat a vizsga két éven belüli le
tevésére kötelezik.

Az egyházkerületi közgyűlés ezt az indítványt azzal a kéréssel 
terjeszti fel az egyetemes közgyűlés elé, hogy azt a vallástanári
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képesítő vizsgát szabályozó szabályrendelet megalkotásában figye
lembe venni szíveskedjék.

1 9 4 -  A külső-somogyi egyházmegye f. 1915. évi közgyűlésének az 
adóalapi segélyek ügyében hozott határozatára vonatkozólag

az egyházkerületi közgyűlés úgy találja, hogy ez az ügy az 
esperesi hivatalokhoz intézett 1509/915. sz. püspöki körlevéllel, 
amely t. i. az érdekelt gyülekezeteket fellebbezési kérvényüknek 
a püspöki hivatalhoz benyújtására felhívja, — el van intézve s 
ugyanazért újabb intézkedés nem tart szükségesnek.

1 9 5 -  A külső-somogyi egyházmegye f. 1915. évi közgyűléséből azt a 
javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy jövőre a zágrábi 
vasúti állami iskola hitoktatója is részesüljön az egyházkerület részéről hit
oktatói díjazásban.

Az egyházkerületi közgyűlés erre a javaslatra vonatkozólag 
kimondja, hogy mivel az egyházkerület a hitoktatói díjakat ará
nyos általány-összegekben az egyházmegyék rendelkezésére bocsá
totta : azért ezeknek az összegeknek terhére és azok keretében 
maguknak az egyházmegyéknek kell a hitoktatói állások díjazá
sáról gondoskodniok.

Amennyiben az említett zágrábi vasúti állami iskola hitok
tatói állása újabban keletkezet állás és annak díjazásáról"az egyház
megye a rendelkezésére álló összegből gondoskodni nem tud : 
annyiban annak díjazása ügyében, az állásnak ezt az újabb jel
legét igazoló kérvényben forduljon az egyházmegye az egyház
kerületi pénzügyi bizottsághoz.

1 9 0 -  Tárgyaltatott a külső-somogyi egyházmegye felterjesztése a Pro
testáns Irodalmi Társaság bibliakiadási tervére és a hadban eltűnt vagy 
elhalt egyházi tisztviselők állására vonatkozólag.

Az egyházkerületi közgyűlés a két rendbeli indítványt el
fogadván, ahhoz képest kimondja, hogy

a) a Protest. Irodalmi Társaság bibliakiadási tervét kívá
natosnak és nagyjelentőségűnek tartja s ajánlja, hogy az egyház- 
községek, egyletek és egyesek lépjenek be a társaság tagjai közé, 
vagy segítsék azt adományaikkal, hogy a biblia minél olcsóbban 
való kiadása legalább a reformáció 400-dik évfordulójára meg
valósítható legyen;

b) a hadban eltűnt, vagy elhalt egyházi tisztviselők állásának 
megüresedését attól a naptól tartja számítandónak, melyen a két
séget kizáró hivatalos értesítés megérkezik. Munkaképtelenség 
esetén a nyugdíj, elhalálozás esetén az ellátási díj a legmesszebb 
menő méltányosság elvei szerint állapítandó meg. A különösebb 
segélyre szorulók gyámolítása céljából egy segélytőke gyűjtése 
kívánatos, mely célra az egyházkerületek, az egyetemes egyház a
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rendelkezésükre álló pénzforrásokból tetemesebb összeget folyó
sítsanak. A háború által közelebbről nem érintett itthon levő egy
házi tisztviselők pedig, nyugdíjba beszámítható fizetésük 1%-át, 
tiszteletdíjaiknak — az esperesi és püspöki tiszteletdíjak kivételével — 
10%-át s az egyetemes egyházi felügyelő által utalványozott kor
pótlékoknak 10°/0-át erre a célra szolgáltassák be.

Az egyházkerületi közgyűlés mindkét indítványt felterjeszti 
az egyetemes közgyűléshez hozzájárulás, illetőleg megerősítés végett 
és ezzel azokat a többi egyházkerületek pártolásába és követésére 
is ajánlja.

1 9 T .  Tárgyaltatott Zsiray Lajos volt nagyvázsonyi lelkész fellebbezése 
a zalai egyházmegye 1914. évi közgyűlésének azon határozata ellen, melynél 
fogva neki a tótvázsonyi és Zsófia-pusztai hitoktatásért csak kész kiadásait 
térítette meg, hitoktatói díj iránti kérését ellenben mellőzte.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja fellebbezőt, hogy igazolt 
hitoktatói tiszteletdíjának az egyházkerületi hitoktatói tartalék alap
ból leendő kiutalását a zalai egyházmegye utján kérelmezze az 
egyházkerülettől.

1 9 8 .  Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye tanítóságá
nak fellebbezése az egyházmegye 1914. évi közgyűlésének 16. jkv. p. alatt 
hozott azon határozata ellen, mellyel a területén működő három tanítóegyesület 
azon kérelmét, hogy küldötteik az egyházmegyei gyűlés alkalmával az egyház- 
megyei pénztár terhére fuvar- és napidíj megtérítésben részesíttessenek, fedezet- 
hiány és gyakorlatra való hivatkozással elutasította.

Az egyházkerületi közgyűlés a tolna-baranya-somogyi egyház
megye három tanítókörének az egyházmegye 1914. évi jkönyvének 
16. §. 111. 17. pontja alatt hozott határozata ellen beadott fellebbe
zését mellőzi s az egyházmegyei határozatot jóváhagyja. Bevárandó 
az egyházkerület 1913. évi közgyűlési jkönyvének 256. pontjában 
foglalt felterjesztésének a zsinat által való elintézése, mely után 
megfelelő szabályrendeleti módosítással a tanítóképviselők egyház- 
megyei gyűlési fuvar- és napidíjainak kérdése is megoldást nyerhet.

1 9 9 -  Olvastatott Prónay Dezső báró egyetemes felügyelőnek folyó évi
37. sz. alatt kelt levele, mellyel a magyarországi ref. egyet, konvent 1913. évi 
december hó 17-én tartott ülésének az ágostai hitv. ev. egyetemes egyházi 
közgyűlésnek a nagygerezsdi egyezség felmondására vonatkozó jegyzőkönyvi 
válaszát megküldi.

Miután úgy a ref., mint az evang. egyház szórványainak 
gondozását teljesen önállóan szervezik, az érdekösszeütközések 
elkerülése mulhatlanul kívánatossá tették a nagygerezsdi egyezség
nek megszüntetését, — egyházkerületünk erre nézve 1912-dik évben 
hozott határozatához ragaszkodik, nem zárkózván el azonban az 
elől, hogy ahol a hívek közösen, önként óhajtják a testvéri egye
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sülést hatóságaink közreműködése mellett, ennek lehetővé tételét 
elő ne mozdítsa.

y O O .  A vasi felső egyházmegye 1914. évi közgyűlése felterjesztést 
intéz az egyházkerülethez az irányban, hogy kérelmezze az államtól a VI. 
osztályt végzett népiskolai növendékek vizsgájánál a lelkészek, mint iskola
széki elnökök esetleg felmerülhető költségeinek megtérítését.

Miután a VI. osztályt végzett növendékek vizsgájánál a lel
készek inkább az egyház érdekeit képviselik, mint iskolaszéki 
elnökök, ha egyáltalán költségek merülnének fel, azok megtéríté
séről az egyházközségek tartoznak gondoskodni, miért is erre 
nézve további intézkedésnek helye nincs s a költségek meg
térítése az államtól nem kérelmezhető.

* 3 0 1 . A vasi felső egyházmegye 1914. évi közgyűlési jkönyvének 
XI. 15. g) pontjával felterjeszti azon panaszát, hogy az egyházmegyei tanító- 
egyesület jóváhagyás végett felterjesztett űj alapszabályainak 3. §-a a) pont
jából a vallás- és közoktatásügyi miniszter az „és kötelező“ szavaknak tör
lését, a „tagjai“ szó után pedig a „lehetnek“ szónak beillesztését rendeli el 
s ezt így indokolja: „mivel nem törvény alapján alakult egyesületről van szó 
s így az egyesületbe váló belépésre tagokat kötelezni nem lehet“.

A tanítóegyesületek alapszabályai az egyházkerület által meg
állapított s jóváhagyott minta alapján állíttatnak össze; miután 
egyházkerületünk autonom jogánál fogva ily intézkedések meg
tételére jogosult, a vallás- és közokt. miniszter azon intézkedése, 
hogy tanítóinkat felekezeti tanítóegyesületbe való belépésre nem 
kényszeríthetjük sérelmes, ez ellen az egyházegyetem utján orvos
lást kér az egyházkerület.

0 0 * 3 .  Tárgyaltatott a pinkafői árvaháznak a vasi felső egyházmegye 
által pártolólag felterjesztett kérvénye, melyben hivatkozással az árvaház által 
teljesített áldásos munkára és a jelen nagy drágaságban anyagi eszközeinek 
elégtelenségére, kivételes segélyként, az egyházkerületi árvaházi alapnak egy 
évi kamatját kéri.

Tekintettel a felhozott okokra az egyházkerületi közgyűlés 
az árvaház-alap kamataiból a pinkafői árvaháznak 800 (Nyolcszáz) 
K-t szavaz meg oly feltételei, hogy ennek fejében tartozik 1—2, 
általa ajánlott árvát felvenni.

* 3 0 3 -  Olvastatott a soproni felső egyházmegyének a már 2000 lelket 
számláló bánfalvi leányegyház anyásítása érdekében beadott kérvénye, mely
ben az egyházkerületet arra kéri, hogy saját költségvetése terhére részesítse 
Bánfalvát hathatós és állandó jellegű segélyben, másrészt keresse meg az 
egyetemes közgyűlést, hogy az adócsökkentési segélyalapból minél hatható
sabban támogassa.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelem első részét átteszi az
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egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, a második részét pártolólag 
felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.

S 0 4 .  Tárgyalás alá vétetett a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
felterjesztése Dombóvár fiókegyházközség anyásítása, vagy legalább is egy, 
ott helyben létesítendő, állandó hitoktató segédlelkészi állás szervezése tár
gyában. Az alkalmazandó hitoktató segédlelkész díjazásához maga az egyház
megye más fedezet hiányában csupán a hitoktatói díjátalányból képes mintegy 
250—300 K évi segélyt nyújtani, mig a hiányzó összeget az egyházkerülettől kéri.

Mérlegelve a fennforgó viszonyokat, nevezetesen azt, hogy 
Dombóváron újabban kir. kath. főgimnázium nyilt meg, a küszö
bön lévő tanév elején pedig az Orsolyita apácák elemi és polgári 
leányiskolát fognak megnyitni, mely két tanintézet a környékbeli 
evangélikus hivek mindkét nembeli gyermekeit előreláthatólag ma
gához vonja s ha idejekorán hitoktatásról gondoskodás nem tör
ténik, a serdülő nemzedék teljesen ki lesz szolgáltatva a kongre- 
gációs irány ránk nézve veszedelmes befolyásának : a közgyűlés 
elhatározza Dombóvárott a kaposszekcsői anyagyülekezet lelkészé
nek felügyelete alatt állandó hitoktató segédlelkészi állás szerve
zését ; a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének hitoktatói díj
átalányából felajánlt 300 K hozájárulását köszönettel fogadja s a 

• maga részéről a fiókgyülekezet felalánl szintén 300 K-t, a káplán- 
kongruából 500 K-t. Az így előálló 1100 K-t, az adóalapból az 
egyházkerület részére évenként kiutalni szokott missziói 2000 K-s 
segélyből 500 K-val 1600 K-ra egészítve ki, püspök úr Öméltóságát 
felkéri Dombóvárott egy hitoktató segédlelkész alkalmazására.

3 0 5 .  Felvétetett a külső-somogyi egyházmegye 1914. évi junius 29-én 
tartott közgyűlése jkönyvének VII. 6. pontja, melyben arra kéri fel az egyház
kerületi közgyűlést, hogy az egyházegyetemnél hasson oda, hogy a 40 évet 
szolgálatban töltött lelkész 800 K állandójellegü korpótléka a nyugdíjba be
számíttassák, s így nyugdíja minimuma 2400 K-ról 3200 koronára emeltessék ; 
az ügyvivő utasíttassék, hogy a számfejtést haladéktalanul eszközölje, hogy a 
módosítvány 1915 január 1-én életbe léphessen.

Tekintettel arra, hogy a nyugdijintézeti szabályrendelet 53. §-a 
érthetően megmondja, hogy a nyugdíjintézet mathematikai mérlege 
10 évenként rendeltetett kiszámíttatni, s ekkor is az új mérleg 
alapján netán várható felesleg az egyetemes egyházi közalapot 
terhelő járulék beszüntetésére lenne fordítandó, az egyházkerületi 
közgyűlés, bármennyire óhajtaná is a 40 évet szolgált lelkészek 
nyugdíjigényét az eddiginél magasabb összegre emelni, nem teheti 
magáévá a somogyi egyházmegye ezen indítványát az említetteken 
kivül azért sem, mert a lelkészi nyugdíjigények 800 K-val fel
emelése oly nagy terhet róna a nagyrészt bizonytalan, törvény 
által nem is biztosított jövödelmek alapján felépült, s még kellő-
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leg meg sem erősült fiatal nyugdíjintézeten, — hogy annak súlya 
alatt igen könnyen válságos helyzetbe sodortathatnék.

S 0 6 .  Felvétetett a külső somogyi egyházmegye 1914. évi jun. 29-én 
tartott közgyűlése jkönyvének VII. 6. p. alatt foglalt azon indítvány, hogy a 
nyugdíjas lelkészözvegyek közül azok, kiknek legalább 3000 K kimutatható 
vagyona nincsen, évi 200 K lakbér-pótlékban részesítendők s ennek költsé
geit a nyugdíjintézet lelkészi aktiv tagjai viselnék.

Az egyházkerületi közgyűlés már csak azért sem teheti magáévá 
ezen indítványt, mert hisz ennek megvalósulása esetén a nyug
díjba vonuló lelkészek szerzett jogain üttetnék rés s a somogyi 
egyházmegye által is kévéséit lelkészi nyugdíj még kevesebbé 
tétetnék.

£ 2 0 T .  Felvétetett a külső-somogyi egyházmegye 1914 jun. 29-én tartott 
közgyűlése jkönyvének VII. 3. p., melyben az iránt kéri meg az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy az egyetemes közgyűlésnél, illetve a zsinat tanügyi bizott
ságánál oda hasson, hogy a kántortanítók kántori fizetése a tanítóitól tel
jesen elkülöníttessék.

Tekintettel arra, hogy a zsinat tanügyi bizottsága javaslatának
26. §-ban, már is foglalkozott a kántori és tanitói illetmények 
elkülönítésével, s a nyugdíjba be nem számított kántori fizetésnek 
az egyházegyetem által történendő pótlásával : az egyházkerületi 
közgyűlés nem látja szükségét annak, hogy akár az egyetemes 
gyűlésre, akár a zsinati tanügyi bizottsághoz ez ügyben felterjesz
tést tegyen.

S O ® . Felvétetett a soproni felső egyházmegye 1914. évi julius 7-én 
tartott közgyűlése jkönyvének .... pontja s vele kapcsolatosan a somogyi egy
házmegye közgyűlésének VII. 5. jkönyvi pontja, melyben mig az első arra 
kéri az egyházker. közgyűlést, hogy az egyházi főhatóságok utján eszközölje 
ki, hogy az evang. tanítók illetménye az állami tanítókéval egyenlővé tétessék, 
addig a másik azt szorgalmazza, hogy az evang. tanítóságnak az állami 
tanítókkal egyenlő családi pótlék folyósíttassék.

Tekintve azt, hogy a különbség az állami és evang. tanítók 
javadalmazásában tagadhatatlanul meg van, az egyházker. közgyűlés 
jelen határozattal felkéri az egyetemes közgyűlést arra, hogy a 
közös bizottság utján, tekintélyének egész súlyával legyen szives 
oda hatni a m. kir. kormánynál, hogy az egy célra munkáló állami 
és felekezeti tanítók díjazását törvényhozás utján egyformává tenni 
kötelességének ismerje.

Í20Í-). Olvastatott a hántai ág. hitv. evang. gyülekezet kérvénye, mely
ben templomépítéssel s lelkészlaktatarozással kapcsolatos költségek beszerzése 
céljából az ország területén szept.— november hónapokon át négy gyűjtő- 
könyvvel könyöradományok gyüjthetésére kér engedélyt a m. kir. belügy-
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minisztertől, s hogy ezt a kérvényt az egyházkerületi közgyűlés lenne szives 
pártolólag terjeszteni fel.

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy a hántai 
gyülekezet az egyházmegyét, mely elsősorban volna hivatva folya
modó gyülekezet anyagi helyzetének elbírálására, — úgy látszik el
kerülte, mert annak ajánlása nincsen a kérvényhez csatolva; tekin
tettel továbbá arra is, hogy a jelen nehéz idők, amikor a társadalmi 
jótékonyság igen sok oldalról van igénybe véve, éppen nem biz
tatnak gazdag eredmény reményével, — a közgyűlés ezidő szerint 
nem terjeszti fel a kérvényt, hanem oda utasítja a hántai gyüleke
zetei, hogyha majd eljön a várva-várt béke — terjessze fel újból 
kérvényét az egyházmegye útján, addig pedig kérje nehéz helyze
tének némi enyhítését az egyetemes gyámintézettől, amelynek hivatása 
különben is az volna, hogy az építkező szegény gyülekezeteken 
tehetsége szerint segítsen.

Ö lO -  Olvastatott a zalai ev. egyházmegye 1914. évi közgyűlése jegyző
könyvének VII. pontja, mely sérélmesnek mondja az állam által a Vl-ik oszt. 
elemi iskolai tanulók megvizsgálása céljából rendszeresített iskolafelügyelők 
azon eljárását, hogy a vizsgálatok idejét nem az illetékes iskolaszéki elnö
kökkel egyetértőleg állapítják meg s az egyházkerületet megfelelő intézkedésre 
kéri fel.

Az el. iskolai Vl-ik oszt. tanulók záróvizsgájára kiküldött 
iskolafelügyelők megbízatása törvényen alapszik s nem sérti egy
házunk autonómiáját. Az pedig, hogy ezen vizsgák ideje minden 
egyes iskolaszéki elnökkel való előzetes tárgyalás alapján állapít
tassák meg, az iskolák nagy száma miatt lehetetlen. Azért az 
egyházkerületi közgyűlés nem tartja szükségesnek, hogy ez ügyben 
további lépéseket tegyen annyival inkább, mert az egyházmegye 
is csak „előfordulható sérelmekről“ tesz említést s egy kis jóaka
rattal a látszólagos ellentétek kiegyenlíthetők, 

ö l i .  Olvastatott a soproni felső ev. egyházmegye 1914. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 13. pontja mely szerint az egyházmegye sérelmesnek tartja 
némely állami iskolában előforduló azon eljárást, hogy evangélikus tanulókkal 
róm. kath. felekezeti imákat mondatnak el, vagy pedig — egy miniszteri 
rendelkezés alapján — a római kath. imák alatt a prot. vallásu tanulókat az 
iskolából kizárják, — s kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyház
egyetem útján hasson oda, hogy az állami elemi iskolákban olyan általános 
tartalmú keresztyén ima használtassák, mely nem sérti egyik tanuló vallásos 
érzületét sem.

Az egyházkerületi közgyűlés az állami iskolákban előforduló 
s miniszteri rendeletén alapuló eljárást, hogy evang. növendékekkel 
más felekezeti imát mondatnak el, vagy pedig őket imádság alatt 
a tanteremből kizárják, — sérelmesnek tartja egyházunkra nézve
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s ennek megszüntetése végett az egyházegyetem útján a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést tenni szükségesnek 
tartja.

2 1 2 .  Olvastatott a győri ev. egyházmegye 1914. évi közgyűlése jegyző
könyvének 26. pontja mely szerint az egyházmegye hozzájárul ahhoz, hogy az 
enesei közbirtokosság által fenntartott evangélikus jellegű iskola államosít- 
tassék, de felhívja a bezi-enesei egyházközséget, hogy a szerződésben kösse 
ki azt, hogy az egyik tanító mindig evangélikus legyen s az egyik tanterem 
evangélikus istentisztetre felhasználható legyen.

Az egyházkerületi közgyűlés a győri egyházmegye határozatát 
indokainál fogva jóváhagyja, de felhívja a bezi-enesei egyház- 
község elnökségét, hogy az 1910. évi egyetemes közgyűlés jegyző
könyvének 94. p. a. hozott határozat szerint az enesei iskola 
államosítási szerződését terjessze az egyházkerületi főhatóság 
jóváhagyása alá.

Ö 1 3 -  Olvastatott a zalai ev. egyházmegye 1914. évi közgyűlése jegyző
könyvének VI. pontja, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés a keszthelyi 
missziói lelkészség szervezését megfelelő fedezet hiányában egyelőre a napi
rendről leveszi s jobb időkre halasztja.

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel nem áll rendelkezésére 
olyan összeg, melyből a keszthelyi missziói lelkész fizetése fedez
hető volna, hozzájárul az egyházmegyei közgyűlés határozatához, 
de felhívja a zalai egyházmegyét, hogy e fontos missziói ügyet 
elaludni ne engedje.

2 1 4 k .  Olvastatott a kemenesaljai ev. egyházmegye 1915. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 7/e. pontja, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés az 
egyházkerületi közgyűlést érvényes nyilatkozattételre hívja fel aziránt, hogy 
egyházi tisztviselő választásakor a hadbavonult egyháztag neje gyakorolhatja-e 
a férjnek biztosított választói jogot.

Az egyházkerületi közgyűlés hivatkozva az E. A. 41. és 44. 
§-aira kimondja, hogy a hadbavonult férj helyett neje a szavazati 
jogot nem gyakorolhatja.

2 1  ö .  Olvastatott a kemenesaljai ev. egyházmegye 1915. évi közgyű
lése jegyzőkönyvének 7/b. pontja, mely szerint az egyházmegye a Baldácsy- 
alapítványnak szervezeti szabályzataira az alábbi módosításokat ajánlja :

a) a 11. pontban az mondassék ki, hogy az igazgatóságban az alapít
vány által érdekelt mindegyik felekezet legalább két tag által legyen képviselve ;

b) ugyancsak a l l .  pontban állapíttassák meg, hogy a határozatképes
séghez legalább 5 tag jelenléte szükséges s hogy a jegyző is ruháztassék fel 
szavazati joggal ;

c) a 12. pont* e), e), g) pontjaiban foglalt jogok a meghatalmazottak 
közgyűlésének hatáskörébe volnának utalandók és a 9. pont folytatásául fel
veendők.
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Az egyházkerületi közgyűlés ezen módosításokat a Baldácsy- 
alapítvány szervezeti szabályzatával foglalkozó bizottságnak figyel
mébe ajánlja.

3 1 6 - Tárgyaltatott a tolna—baranya—somogyi egyházmegye 1914. évi 
jegyzőkönyveinek 23. pontja, melyben figyelemmel az egyetemes adóalapi bi
zottság szabályrendeleteinek azon intézkedésére, hogy amely gyülekezetek 
adózási kulcsukat az E. A. megfelelő §-ai szerint át nem alakítják, a segé
lyezéstől elesnek, maga is elismeri szükségét annak, hogy a régi adófizetési 
mód megváltoztassék és a díjlevelek ennek megfelelőleg átalakíttassanak s a 
számvevőszéket felhívja erre nézve javaslattételre. De tudatában van annak a 
nagy nehézségnek is, mellyel a régi meggyökeresedett gyakorlatnak megvál
toztatása jár. Felkéri azért az egyházkerületet, hasson oda, hogy a gyüleke
zetek kérvényeinek elbírálásaival a méltányosság jusson érvényre.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet pártolólag terjeszti 
az egyetemes adóalapi bizottság elé, hogy addig is, mig a sok 
nehézséggel járó adókulcs és díjlevél-átalakítás megtörténik, a 
segélyre méltán rászorulók attól teljesen el ne üttessenek.

3 1 7 .  Tárgyaltatott ugyanazon egyházmegye 1914. évi közgyűlésének 
24. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata, melyben tekintettel arra, hogy 
Kaposvárott az evangélikusok lélekszáma ma már 528, kiket a nagy szór
vánnyal biró Ecsény anyaegyház kellő lelki gondozásban részesíteni, a több
féle tanintézetben a hitoktatást megfelelően ellátni képtelen, kimondja a 
kaposvári missziói lelkészi állás szervezését s az elnökséget felkéri az elő
készítő munka megtételére s egyúttal az egyházkerületet felkéri a kaposvári 
hívek erkölcsi s anyagi támogatására.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel üdvözli a szép re
ménnyel biztató kezdeményezést s már most biztosítja a híveket 
legmelegebb erkölcsi támogatásáról. Az anyagi támogatást illetőleg 
is kész a tőle kitelhetőt megtenni, de erre nézve mindaddig nem 
nyilatkozhatik határozottan, mig a kész szervezési terv előtte nincs.

3 1 8 .  Felvétetett a kemenesaljai egyházmegye 1914. évi közgyűlése 
egyzőkönyvének 21. pontja, melyben az egyházkerületet, tekintettel a tanító
képző-intézeti pénztár szomorú állására, felkéri, hogy az államsegélyből, ahol 
csak lehet, takarítson meg e célra.

Miután az egyházkerület tanítóképző-intézetéért eddig is min
den tőle telhetőt megtett, a felterjesztés felett napirendre tér.

3 1 9 .  Tárgyalta a közgyűlés a veszprémi egyházmegye 1915. évi köz
gyűlésének 42. jegyzőkönyvi pontját, mely szerint az egyházmegye „a haza 
minden előtt“ elvét szem előtt tartva és az osztó igazság álláspontjára he
lyezkedve elhatározza, hogy a jelenleg érvényben levő véderőtörvénynek a 
törvényhozás útján leendő megváltoztatása végett egyházi fórumainak útján 
felterjesztést intéz oly értelemben, miszerint töröltessék el a véderőről szóló 
1889 : VI. t.-c. 31. §-a, mely a lelkészeket a fegyveres katonai szolgálat alól felmenti.
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A közgyűlés a jelen viszonyokat épen nem tartja alkalmasnak 
ilyen nagyfontosságu, sok ellenvéleményt kiváltó kérdésnek tár
gyalására s a szenvedélyes küzdelmek közt megalkotott véderő
törvénynek bolygatására. Eredményt sem gondol elérhetni, mivel 
ha a nyugodtabb parlamenti tárgyalások megkezdődhetnek is, 
hosszú ideig más kérdések veszik annak minden idejét igénybe. 
Egyházunk, de még a hazafiság szempontjából is üdvösnek sem 
tartaná, mert a fegyveres szolgálat már úgy is túlsók munkás kezet 
köt le s annak hiányát egyházunk így is eléggé érezte.

Mivel tehát a közgyűlés a felterjesztést sem időszerűnek, 
sem célhoz vezetőnek, sem pedig üdvösnek nem tartja, felette 
napi rendre tér.

S S O .  A vasi közép egyházmegyében az esperesi jelentés 5. pontja 
felveti a kérdést, mi történjék olyan esetben, ha a hadba vonult tanító 
hosszabb ideig nem ád életjelt magáról s nem tudni fogságban van-e, vagy 
elhalt ? Mi történjék a gyülekezet részéről járó javadalmával, állásával, melyhez 
mig nyugdíjba nem vonul, meg nem hal, vagy hollttá nyilvánítása törvényerőre 
nem emelkedik, joga van ? Mi történjék nyugdíjigényének, fokozatos előléptetésé
nek biztosífására ? Az egyházmegyei közgyűlés kívánatosnak tartaná az egye
temes egyházi irányítást, nehogy egyik egyházmegyében így, a másikban úgy, a 
harmadikban amúgy találjon ugyanazon kérdés megoldást. És pedig kívánatos 
volna, hogy ilyen irányítás minél előbb a gyülekezetek kezénél legyen.

Az egyházkerületi közgyűlés belátva a kérdésnek a tanügyre, 
a kettős terhet viselő gyülekezetekre, valamint az illető tanítócsa
ládokra nézve nagy fontosságát és a sürgős intézkedés szüksége s- 
ségét, annak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium
mal egyetértő sürgős rendezése végett felír az egyet, közgyűléshez.

2 2 ' i . k  tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 1915. évi julius hó 21-én tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvének 71/M. p. szerint a kassai I. egyházközségnek a 
kassai állami javító-intézetben egy evang. rendes lelkészi állás szervezése 
tárgyában benyújtott javaslatát elfogadta s az ügynek egyetemes jellegére 
való tekintettel a többi egyházkerületek hozzájárulását is kéri.

A kerületi közgyűlés — a felekezeti viszonosságra hivat
kozva — az indítványhoz hozzájárul.

2 2 2 .  A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében még sok gyüleke
zetben fennáll azon gyakorlat, hogy a lelkészek és tanítók hivány szerinti 
járulékaikat, mint párfizetést közvetlen a felektől kapják. Most, midőn a 
fizetést szolgáltatók nagy része hadi szolgálatot teljesít, fontos kérdés, vájjon 
kötelesek-e ezek is járulékaikat az illető egyházi tisztviselőknek befizetni? 
Ennélfogva Horváth Sándor tolna-baranya-somogyi esperes kéri az egyház
kerületi közgyűlést e tekintetben irányadó határozat hozatalára.

Tekintve, hogy a hadba vonultak járulékainak elmaradásával 
egyes tisztviselők esetleg fizetésüknek felét is elveszthetnék ; tekintve
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továbbá, hogy a vallás- és közokt. minisztérium idevonatkozó 
rendelete szerint a hadbavonult tanítókat, hacsak önkéntesi évüket 
nem szolgálják vagy tiszti rangban nincsenek, javadalmi jegyző
könyv szerinti összes járulékaik megilletik, miből következik, hogy 
ettől eltérő elbánásban a lelkészek sem részesíthetők: az egyház
kerületi gyűlés kimondja, hogy a párfizetést élvező lelkészeket és 
tanítókat hivány szerinti járulékaik a hadbavonult egyháztagok 
után is kötelezőleg megilletik.

^ 2 0 3 .  Megválasztattak az 1915. év őszén Budapesten tartandó egye
temes gyűlésre az egyházkerület képviselői. Még pedig :

Megbízó levéllel, egyházi részről : Farkas Mihály, Németh Pál, 
Bognár Endre, Madár Mátyás, Varga Gyula, Beyer Theofil, Horváth 
Sámuel, Schoitz Ödön, — világi részről : Csemez Elek, dr. Ostffy 
Lajos, Mechwart Ernő, Berzsenyi Sándor, dr. Démy Lajos, Ber
zsenyi Dezső, Hering Zsigmond, Sass István ; — a tanintézetek 
képviseletében : Hollós János soproni-, Gyalog István bonyhádi 
főgimnáziumi igazgatók, — a soproni egyetemes theológiai aka
démia részéről : Payr Sándor theol. akad. tanár.

Jegyzőkönyvi kivonattal, egyházi részről : Horváth Sándor 
(paksi), Magyary Miklós, Takács Elek, Mesterházy Sándor, Nagy 
Lajos, Szabó István, Farkas Elemér Hérincs Lajos, Kapi Béla, Kiss 
János, Mohácsy Lajos, I’só Vince, Pálmai Lajos, Kiss Samu, Madár 
Rezső, Kovács István (Ujmalomsok), Petőcz Ferenc, Breyer Jakab, — 
világi részről : dr. Ajkay Béla, dr. László Kálmán, Hrabovszky 
István, dr. Zergényi Jenő, Károlyi Endre, dr. Grosch József, Töpler 
Károly, Freyler Lajos, hegyeshalmi dr. Fischer Gyula, Huber 
Dániel, Ajkay Elemér, Weöres István, Radó Gyula, Radó Lajos, 
Véssey Lajos, Véssey Ferenc, Szigethy Sándor, dr. Mesterházy 
Ernő, Mihályi István, Csemez István, dr. Csemez Béla, dr. Berzsenyi 
Jenő (siklósi), Terplán Kornél, Pránger József, dr. Andorka Elek.

3 ö 4 o  A véleményező bizottság erre vonatkozó javaslata alapján, az 
egyes bizottságokban a legutóbbi közgyűlés óta elhalálozás vagy lemondás 
alapján megüresedett helyekre az egyházkerületi közgyűlés a következőket 
választja :

/. Az egyházkerületi főiskolai nagy bizottságba, egyházi részről : 
Stettner Gyula helyett Németh Pált, Poszvék Sándor helyett Schoitz 
Ödönt, Jausz Vilmos helyett Szabó Kálmán főszámvevőt, — pót
tagoknak Eősze Zsigmondot és Pálmai Lajost, ~  világi részről : 
dr. Rátz Ottó helyett Hajnal Endrét.

II. A főiskolai kisbizottságba : dr. Rátz Ottó helyett Hajnal 
Endrét, Poszvék Sándor helyett Payr Sándort.

III. A legfőbb fegyelmi bizottságba: Stettner Gyula helyett 
Horváth Sándor esperest.
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V. A pénzügyi bizottságba : Poszvék Sándor és Jausz Vilmos 
egyházi részről való tagok helyébe Papp Józsefet és dr. Stráner 
Gyulát, dr. Rátz Ottó helyébe: Pránger Józsefet.

VI. A népiskolai bizottságba: Tomka Gusztáv helyett Eősze 
Zsigmondot.

VII. A véleményező bizottságba: dr. Kobilitz Elek helyett dr 
Grosch Józsefet.

IX. A lelkészvizsgáló bizottságba: dr. Rátz Ottó és Poszvék 
Sándor helyett Hajnal Endrét és Stráner Vilmost.

XIII. A szabályrendeleteket készítő bizottságba: Kobilitz Elek 
helyett dr. Grosch Józsefet.

XIV. A gyámintézeti bizottságba: br. Solymossy Ödön helyett 
Károlyi Endrét, Horváth Dezső helyett Pálmai Lajost.

XV. A báró Baldácsy alapítványt kezelő bizottságba póttagnak : 
dr. Ostffy Lajost.

XVI. A felsölövői tanintézetek bizottságaiba elnöknek : Stettner 
Gyula főesperes helyett mindenütt Beyer Theofil főesperest s a c) 
tanképesítő bizottságba az egyházkerület által kiküldött két tagul : 
Geistlinger Pált és Szupper Károlyt, — póttagnak: Ulreich Pált és 
Zipser Róbertét.

A véleményező bizottság jelentése szerint az egyházkerületi 
törvényszék tagjai közül Horváth Sámuel egyházi-, Berzsenyi Dezső, Barcza 
Géza világi-, Szutter Dániel tanítói közbiráknak megbízatása 1915-ben 
lejárt, dr. Rátz Ottó pedig meghalt.

Az egyházkerületi közgyűlés Horváth Sámuel, Berzsenyi Dezső, 
Barcza Géza, Szutter Dániel közbirókat 1921-ig tartó megbízatással 
újból megválasztja, dr. Rácz Ottó helyett pedig 1918-ig tartó meg
bízatással Hajnal Endrét választja.

Gyürky Pál egyetemes nyugdíj intézeti ügyvivő felkéri az egyház- 
kerületet Jausz Vilmos helyett az egyetemes nyugdíjbizottságba egy lelkész
tagnak választására.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes nyugdíjbizottságba 
Bognár Endrét megválasztja.

Jegyezte : 
Madár Mátyás

ehk. e. aljegyző.

ÖísST. Tárgyaltatott a somogyi egyházmegyéből a Zákányban és 
Nagyberekpusztán lakó evangélikusoknak a surdi gyülekezetből kikapcsolása 
és a gyékényesi gyülekezethez csatolása tárgyában beadott indítvány.

Az egyházkerület kimondotta, hogy ezidőszerint ez ügyben 
érdemileg nem határoz, mert nincs hitelesen kimutatva, hogy 
az egyházi adót fizető, önálló hivek közül hányán kívánják 
a csatlakozást, és hogy az átcsatolást szorgalmazó szórványok az
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elbocsátás ügyében tárgyaltak a surdi gyülekezet lelkészével és 
kántortanítójával és hogy az őket befogadó gyülekezettel a be
fogadás feltételeire nézve szerződésileg megegyeztek.

3 3 ® .  Olvastatott az egyházkerületi gyámintézet jelentése:
Az egyházkerületi gyámintézet e hó 17-én Czelldömölkön tartott gyűlé

sein elsőben is fájdalmas részvéttel vett tudomást volt v. elnökének, mélts. 
br. Solymossy Ödön úrnak folyó évi május 19-én történt elhunytáról s elhatá
rozta, hogy e tárgyban a megboldogult özvegyéhez részvétiratot intéz.

Nagy lelki örvendezéssel vett tudomást arról, hogy az illetékes tényezők 
a lemondás folytán megüresedett kér. világi elnöki állásra Károlyi Endre 
urat, a kemenesaljaí egyházmegyei gyámintézet nagybuzgóságu elnökét válasz
tották meg. — A megválasztatott elnök a tegnapi ülésen iktattatott be.

Nagy örömmel értesült a gyűlés az ezidei gyámintézeti munka sikeres 
voltáról, melynélfogva ez évben a helyi gyámintézetek 20440 48 kor. bevételi 
eredményt értek el, tehát több mint 4000 koronával többet, mint a múlt esz
tendőben.

Ugyanezen a gyűlésen tárgyaltattak a segélyt kérők folyamodványai s 
osztattak fel az alapszabályok értelmében rendelkezésre álló segély-összegek.

A már korábban hozott ama határozatra való hivatkozással, hogy a 
gyámintézeti gyűlés jegyzőkönyve a kerületi gyűlés függelékeképen további 
rendelkezésig kinyomatik, bátor vagyok mély tisztelettel azt kérelmezni, méltóz- 
tassék ne csupán az idei, hanem a múlt évi december 1-én tartott gyám
intézeti gyűlés jegyzőkönyvének kinyomatása iránt intézkedni.

Czelldömölk, 1915 augusztus hó 17-én. Kiss János
kér. gyámint. elnök.

A kerületi gyűlés osztozik a gyámintézet fájdalmában, melyet 
volt világi elnökének, br. Solymosy Ödön úrnak halála felett érez.

A megválasztott új világi elnököt, Károlyi Endre urat szere
tettel üdvözli és munkálkodására Isten áldását kéri.

A kerületi gyámintézet ez évi és 1914-ik évi jegyzőkönyvének a 
a kér. gyűlés függeléke gyanánt leendő kinyomatását elrendeli.

Egyébként a gyámintézet ezidei munkálkodásáról örömmel 
értesül az elnöki jelentésből.

3 3 Q .  Felvétetett az egyházkerületi levéltáros két évről szóló jelentése:
Jelentés az egyházkerületi levéltárnak 1913/14. évi állapotáról.
Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !
A kerületi levéltár a múlt évi kerületi gyűlés óta a következő darabok

kal szaporodott: 1. Dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 1913 május 7-én 
megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. — 2. Tiszáninneni ref. 
egyházkerület 1913 május 20—21-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. —
3. Az 1906. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyveinek mellékletei. 1 
csomag. — 4. Soproni felső ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve
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1913 julius. — 5. Vasi közép ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyző
könyve. 1913 julius. — 6. Kemenesaljái ág. h. ev. egyházmegye 1912 nov. 
27-én tartott rendkívüli és 1913 julius 7-én tartott évi rendes közgyűlésének 
jegyzőkönyve. — 7. Soproni alsó ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyző
könyve. 1913 junius. — 8. Theológiai szak- és lelkészvizsgai munkák 1890.,
1891., 1893. és 1913. évről. 5 csomag. — 9. Dunáninneni ág. h. ev. egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 1913 augusztus. — 10. Dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 1913 augusztus 2 p. — 11. Dunán
túlt ág. h. ev. egyházkerületi evangéliomi egyesület 1913 augusztus 26-án 
tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. — 12. Bányai ág. h. ev. egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyve. 1913 szeptember. — 13. Vasi felső ág. h. ev. egyház
megye közgyűlési jegyzőkönyve. 1913 julius. — 14. Theol. szak- és lelkész
vizsgai munkák 1913. évről, II. csomag. — 15. Veszprémi ág. h. ev. egyház
megye 1913 március 27-én tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. — 
16. Magyarországi ág. h. ev. egyház 1913. évi október 15—18-án megtartott 
egyetemes közgyűlésének jegyzőkönyve. 4 p. — 17. Tiszáninneni ref. egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 1913 október. — 18. Tiszai ág. h. ev. egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 1912 szeptember. — 19. Dunamelléki ref. 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 1913 október. — 20. Tiszántúli ref. 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 1913 november. — 21. Erdélyi ref. 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 1913 november. — 22. kimutatás az 
erdélyi ref. egyházkerület anyaszentegyház községeiről. — 23. Dunántúli ref. 
egyházkerület 1914 február 3-án tartott rendkívüli közgyűlésének jegyző
könyve. — 24. Ünnepélyes istentiszteleti beszéd és imák, elnöki megnyitók 
az 1913 december 8-án megnyílt orsz. zsinat alkalmából. — 25. Magyarhoni 
egyet. ev. egyházi gyámintézetnek 53. évi közgyűlésének jegyzőkönyve. — 26. 
Dunántúli ref. egyházkerület 1914 március 31-én tartott rendkívüli közgyűlé
sének jegyzőkönyve. — 27. Dunamelléki ref. egyházkerület 1914 április 28-án 
tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. — 28. Tiszántúli ref. egyházker. 
közgyűlés jegyzőkönyve. 1914 junius. — 29. Jegyzőkönyv a dunántúli ág. h. 
ev. egyházkerület* főisk. nagybizottságának 1914 junius 19-én tartott üléséről.

A kerületi könyvtárban való elhelyezés céljából püspök úr ez idén is 
megküldte a budapesti egyetem 1912/13. tanévi és Luther-Társaság 1912. évi 
kiadványait. Folyóiratokban járt a levéltárnak : Prot. Szemle és Gyámintézet.

Évközben többször igénybé lett véve a levéltár. Ilyen esetben szolgál
hattam is a kívánt anyaggal. így püspök úr engedélyével megküldtem a tiszai 
egyházker. levéltárnak Németh István tábornok végrendeletének másolatát, 
mely levéltárukból hiányzott.

Szabó Kálmán kér. számvevőnek kiadtam számvevői használatra a Bogyó
féle számításokat és az 1899. évi szeptember 6—7-én tartott kér. közgyűlési 
jegyzőkönyvének egy nyomtatott példányát.

Jelentem továbbá, hogy boldogult Jausz Vilmos főszámvevő hátrahagyott 
iratai közül visszakerültek a kér. levéltárba a következő okmányok: 1. Ex-
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tractus ad fundationem Matth. Poldtianam, Copia authent. 2. Poldt M. ala
pítványának kivonata. 3. Eberhardus dux Würtembergiae fundatiója 1659. 
évről. Copia simplex. 4. Copia signata a Steph. Hrabowszky. 1830. 5. De 
fundatione Tifernitana.

Ezeket az iratokat egyelőre a levéltár végleges rendezéséig az alapító- 
levelek s végrendeletek közé helyeztem el.

Jelentés az egyházkerületi levéltárnak 1914/15. évi állapotáról. 
Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi közgyűlés!
Tisztelettel jelentem, hogy az egyházkerületi levéltár a múlt 1914/15. 

év folyamán a következő, hozzám érkezett ügydarabokkal gyarapodott : 1. 
Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 januárius és 
március. — 2. Kemenesaljái ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 
1914 julius. — 3. Püspöki jelentés a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületnek
1914 augusztus 26-án megnyitandó évi rendes közgyűlésére. — 4. Fehér- 
Komáromi ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 junius. —
5. Soproni alsó ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 julius.
6. Vasi közép ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 julius.
7. Vasi felső ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 julius. —
8. Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 junius. —
9. Jegyzőkönyv a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület pénzügyi bizottságának 
és gyámoldai igazgatóságának Sopronban tartott üléséről. 1914 julius. — 10. 
Soproni felső ág. h. ev. egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 julius. —
11. Dunántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1914 szeptember. —
12. Magyarországi unitárius egyházi főtanács 1914 november 29. és 30-án 
tartott gyűlései jegyzőkönyve. — 13. 1913. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének kéziratai. 1 csomag. — 14. Theológiai szakvizsgái munkák 
1914. évről. — 15. Boldogult Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő 1903 
március 30-án tett végrendelete helyes értelmezésének megállapítására 1909 
február 10-én az érdekeltek által kiküldött bizalmi férfiak tanácskozásán felvett 
jegyzőkönyv. — 16. Tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve.
1915 április. — 17. Erdélyi ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1915 
március. — 18. Dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyve. 1915 
julius. — 19. Dunántúli ág. h. ev. egyházkerület főiskolai nagybizottságának 
jegyzőkönyve. 1915 junius. 2 p. — 20. Püspöki jelentés a dunántúli ev. 
egyházkerület 1915. évi közgyűlése elé. 2 p. — 21. Tiszáninneni ref. egyház- 
kerület kö-zgyülési jegyzőkönyve. 1914 november.

A kerületi könyvtárban való elhelyezés céljából megküldte püspök úr a 
budapesti tud. egyetem 1912—15. évi kiadványait, összesen 6 füzetet, me
lyeket a theol. könyvtárban helyeztem el. Ugyancsak a levéltár szekrényébe 
tettem el két pecsétnyomót, melyet Bancsó Antal igazgató úr szives volt 
nekem átadni : a magyarhoni ág. h. ev. egyetem bizottmányának és a dunán
túli evang. egyházkerületi törvényszék pecsétjét. Egyházkerületünknek 1901.
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évi közgyűlési jegyzőkönyvének a levéltárban lévő 6 példányából egyet, 
püspök úr felszólítására, Kis Ferenc tiszántúli ref. egyházkerületi levéltárnok 
úrnak küldtem el.

Jelentésem szives tudomásul vételét remélve, vagyok kitűnő tisztelettel 
a Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlésnek Sopron, 1915 
augusztus 9. alázatos szolgája : Bothár Dániel egyházker. levéltárnok.

A jelentés tudomásul szolgált, s levéltárosnak elismerés sza
vaztatott.

0 3 0 -  Tárgyaltatott a számvevőszék jelentése mely szerint átvizsgálta 
az 1915. évi számadásokat és ezek közül a veszprémi egyházmegyéjét ki
fogásolta, mert a tiszteletdíjakkal pazarul bánik, nevezetesen az egyházmegyei 
gyámintézeti elnöknek 180 K, az egyházmegyei számvevőszéknek 420 K, min
den egyes jegyzőkönyv megszerkesztéséért 20—20 koronát állít be költség- 
vetésébe és nincsen részletes költségvetése.

Az egyházkerületi közgyűlés utasítja a veszprémi egyház
megyét, hogy a közigazgatási segélyt helyesebb alapon ossza fel, 
a gyámintézeti elnöknek legfeljebb kész kiadásait térítse meg és 
új részletes költségvetést nyújtson be.

Î J 3 1 -  Felvétetett ugyanazon jelentés 2. pontja mely szerint 1914-ben 10, 
1915-ben 2 adóalapi segélykérvény érkezett be. Az 1914-ben érkezettek fel
terjesztettek, Nemeskér és Zalaszentgróté átvizsgálás alatt állanak.

Tudomásul szolgált.
í £ 3 Q -  Olvastatott ugyanazon jelentés 3. pontja, mely szerint az 1913. 

évi egyházkerületi közgyűlés elhatározta az alapok és alapítványi számadá
sokhoz törzsivek és számadási ivek elkészítését, de a végrehajtásról nem 
gondoskodott.

Az egyházkerületi közgyűlés az ivek elkészitésével az egyház
kerületi számvevőszék elnökét bízta meg.

S 3 3 .  Olvastatott ugyanazon jelentés 5. pontja, mely szerint a gyüle
kezetek az adóalapi segélyt kellőképen használták fel.

Tudomásul szolgált.
Í 5 3 4 -  Olvastatott ugyanazon jelentés 5. pontja, mely szerint a törzs

könyvbe! újabban 64 alapító-levél lett bevezetve. A bevezetett alapító-levelek 
száma ezidőszerint 1071.

Örvendetes tudomásul szolgált.
3 3 5 .  Felvétetett a dunántúli ág. h. evang. egyházkerületi evangéliumi 

egyesület 1913 augusztus 26-án Kőszegen tartott közgyűlésének jegyző
könyve.

Az egyházkerületi közgyűlés arról győződött meg, hogy Be- 
thesda tava megmozdult és életadó viz bugyog ki abból ; Isten 
áldását kéri az egyesület további munkálkodására.

3 3 6 .  Püspök úr az indítványok során indítványt terjesztett be, mi
szerint minden lelkész oda törekedjék, hogy a gyülekezet hadbavonult fiainak
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nevei az „Aranykönyvbe“ jegyeztessenek, az elesetteké pedig márványtáblán 
megörökíttessenek.

Miheztartás végett tudomásul szolgált.
S 3 7 .  Jelenti püspök úr, hogy a Zsedényi-alapítvány kamatait az 

egyházmegyék ajánlatára a következő tanítóknak utalványozta ki : a győri 
egyházmegyében Nagy Lajos bezi, a kemenesaljai egyházmegyében Némethné 
Berecz Izabella, a somogyi egyházmegyében Sass István surdi, a soproni 
alsó egyházmegyében Schrantz József sobori, a soproni felső egyházmegyében 
Laschober Gusztáv soproni, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében Hatz 
Samu győrei, a vasi felső egyházmegyében Steiner Gusztáv újrétfalui, a vasi 
közép egyházmegyében Vörös Samu nemeskoltai, a veszprémi egyházmegyé
ben Zacher Sándor homokbödögei, a zalai egyházmegyében Kovács Sándor 
taliándörögdi tanítóknak.

Helyeslő tudomásul szolgált.
3 3 8 .  Beterjeszti püspök úr az egyházkerület nagy megdöbbenésére 

az általa már az előértekezleten jelzett lemondási szándékát. — De mert e 
meglepő bejelentésre minden ajkon egyre fokozódó mértékben megnyilvánult 
a törhetlen bizalom és ragaszkodás érzete, minek egyházkerületi felügyelő úr, 
majd meg az egyházkerület egyházi főjegyzője már az előértekezleten élénk 
szavakban adtak kifejezést ; e szokatlan jelenség arra birta Öméltóságát, a 
a püspököt, hogy bejelentését megtoldotta ezekkel a szavakkal : „szándéka 
megvalósítását egy békésebb időkre halaszt ja “.

Az egyházkerületi közgyűlés kimondotta, hogy e biztató és 
reményt nyújtó Ígéret némileg egyidőre megnyugtatja az aggódó 
lelkeket.

3 3 9 .  A jövő évi közgyűlés helyéül Nagykanizsa tűzetett ki.

Egyéb tárgy nem lévén, püspök úr Öméltósága az egy napig tartott 
közgyűlést buzgó imával berekesztette.

Jegyezte :
Bognár Endre

• egyházker. e. főjegyző.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítettük Pápán, 1915. évi augusztus hó 31-én:

Dr. Berzsenyi Jenő
egyházkerületi felügyelő.

Berzsenyi Dezső
hit. biz. tag.

Bélák Lajos
hit. biz. tag.

Gyuráfz Ferenc
püspök.

Varga Gyula
hit. biz. tag.

Takács Elek
hit. biz. tag.
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Világ Ura, mindenható Isten ! Szentlelkednek tanácsára eljöttünk ime 
templomodba, a régi atyák vallásos buzgóságára kegyeletesen emlékeztető 
szent helyre, ahol mostan áhitatos imádságra kulcsoljuk össze kezeinket : óh 
hallgasd meg kegyelmesen esedezésünket !

Mindenek előtt fogadd el és kedveljed szivünknek hálás érzetét, hogy 
a világrengető, nagy háborúnak borzalmaitól, véres csapásaitól és nyomorú
ságaitól édes hazánkat és magyar nemzetünket a honnak határain belül mind- 
ezideig kegyelmesen megkimélletted ; királyi székében a honnak atyját — 
koronás királyunkat —, akit királyhoz méltó nagy erényeiért alattvalóinak 
tisztelő hódolata és ragaszkodó szeretete méltán környez, az ő uralkodóházá
nak tagjaival, valamint az ő bölcs és hűséges tanácsosaival, a kormányzásra 
elhívott országnagyokkal egyben e vészes időknek tüzpróbái között hatal
masan megtartottad ; hála, forró hála, hogy fegyverbe öltözött hadseregeink
nek és bajvívó vitézeinknek fáradalmaik, nélkülézéseik és szenvedéseik közt 
kitürést, küzdelmeikben bátor elszántságot és fegyvereiknek immár sok dicső 
diadalt szerzettéi.

Fogadd el és kedveljed óh gondviselő Isten szivünknek forró, hálás ér
zetét azért is, hogy az ádventi dicső királynak — az Úr Jézusnak sziklaszilárd 
evangéliomán fölépült egyházunkat és ennek intézményeit azokkal, akiket a 
híveknek közbizodalma által őrállókul egyházunknak élére állítottál, együtt 
megtartottad és őket egyházunk javára tetterővel, buzgóságal bőségesen meg
áldottad ; az evangéliom világosságát elhomályosíttatni, annak isteni erejét 
megtörni és tőlünk elragadni nem engedted ; sőt azt cselekedted, hogy az 
evangéliomnak áldásos tanításai, szivetcsendesítő vigasztalásai, lelkesítő buz
dításai és ígéretei templomokban, iskolákban, családi hajlékokban, sőt még 
a véráztatott csatamezőkön is megtalálták a szivekhez az utat és gyakorol
hatták áldásos hatásukat.

Áldva légy kegyteljes Atyánk mindezekért !
Áldást mondunk és áldást kérünk mi is mindazokra, valakik az evan-
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géliom lelkének — Jézus szelid, áldott szellemének elterjedése és mind 
nagyobb diadalmaskodása végett ez évben is letették jó szívvel adományaikat 
gyámintézetünk oltárára; áldásodat kérjük a nagyobbakra, akik javaiknak 
bőségéből áldoztak és a névtelen kicsinyekre, akik filléreikkel szivüknek meleg 
érzését is elhozták ezen oltárra ; áldást kérünk gyámintézetünk lelkes vezetőire, 
akik ez intézményünk érdekében a sziveket időnként mozgásba hozták és 
felhevítették ; áldást kérünk az erőtelen, szűkölködő egyházakra és iskolákra, 
a híveknek seregeire, hogy az innen elvett jótétemények által az evangéliom 
iránt hűséges és állhatatos ragaszkodásra serkentessenek, hogy hitük erejével, 
Istenbe vetett bizodalmukkal sok mások felett kitűnjenek és lelki ajándékokban 
bővelkedhessenek.

Kegyteljes Atyánk ! Hallgasd meg esedezésünket és ne engedd meg
szégyenülni a mi reménységünket, amelytől áthatva ime isteni oltalmadat és 
áldásodat kérjük továbbra is koronás királyunkra, édes- hazánkra ; óh tartsd 
meg ezt nekünk s kit vészek hányának, tartsd meg nemzetünk ! Tőled kérik 
velünk együtt a végső diadalt haláltmegvető elszántsággal küzködő seregeink 
számára az apák fohászkodásukkal, az anyák könyhullatásukkal, hűséges 
hitvesek sikoltó szavukkal, a kicsi gyermekek panaszos sírással. Oh tartsd 
meg a bátor küzködőket és hozd vissza őket győzelem-koszor usosan a békés 
munkamezőkre, hogy azokon velünk buzgón munkálkodhassanak anyaszent- 
egyházunkért és a Te országodnak örök, dicső javaiért. Világ Ura, kegyteljes 
Atya! „Vess véget minden rettegéseknek s minden Ínségeknek; töltsd bé a 
szükséget, adj’ szép egyezséget, békességet“ nékünk és a földön élő minden 
népnek a Jézusért kérünk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben . . .
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Jelen voltak az egyházmegyei gyámintézetek elnökei és a gyámintézeti 
ügyek iránt érdeklődők szép számban.

Me l y  a l k a l o m m a l :
I -  Buzgó ének és Nagy Sándor czelldömölki lelkésznek a sziveket 

Istenhez emelő imádsága után Kiss János egyházi elnök a megjelenteket 
szívből üdvözölve, a választmányi ülést, majd az ezt nyomon követő köz
gyűlést a következő beszéddel nyitja meg:

„Augusztus hónap utolsó napjaira kihirdetett s összehívott bizottmányi 
s közgyűléseink a váratlanul reánk szakadt háborús állapot miatt a kitűzött 
időben nem voltak megtarthatók. Ismeretes dolog, hogy minő meglepetés- 
szerüleg nehezedett meg éppen akkor tájban az idők járása felettünk. Mintha 
a föld indult volna meg lábaink alatt, mintha az ég akart volna leszakadni 
fejeink felett, úgy tetszett nekünk, midőn látnunk kellett, hogy miként gyüle
keztek határainkra északról, délről, mindenfelől, az égnek mind a négy tájé
káról ellenséges népek megszámlálhatlan seregei, hogy vészt és pusztulást 
hozzanak reánk, hogy megöljék nőink s leányainkat, hogy eltiporjanak min
dent, amit emberi tudás, emberi ügyesség évszázadok óta nagyot, szépet, 
dicsőt itt a hármas hegy tövében, a négy folyam partján alkotott, azzal a 
szándékkal, hogy ezer éves hazánkat letöröljék a térképről, hogy népünket 
kiöljék az életképes, az életre érdemes nemzetek sorából. Hallani véltük bősz 
hadaik robaját, amint reánk rohantak, láttuk lélekben felperzselt falvak ég felé 
szálló füstjét, romba dűlt városok üszkös omladékáit. Mint egy rémes orgona
szó, úgy hallatszott felénk a feldúlt tartományok földönfutóvá lett népének 
megriadt sikoltása.

Megdöbbent bennünk a lélek, mikor készülődni láttunk olyan borzalmas
ságokat, aminőkről nincs irás a történelem lapjain, mikor látnunk kellett rémes 
időknek közeledtét, aminők nem voltak, mióta világ a világ.

Remegtető félelemmel kérdeztük akkor magunkban : Vaj mi lesz velünk, 
kicsoda védelmez meg minket a reánk zúdulni készülő özönvíz ellen ? Hol lesz 
a bárka, melybe bemenekülhetünk? Van-e közöttünk öt igaz, akiért meg-
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kegyelmez nekünk az Ur? Széjjel néztünk, de mindenhonnan csak a mi 
bűneink sokasága ötlött szemünkbe, a mi öröklött vétkünk, az átkos pártos
kodás haragos hullámainak zúgó morajlása hallatszott körülöttünk. S mikor 
tudatára jöttünk a mi sok vétkünknek, mit nemcsak mint egyes emberek, hanem 
mint nemzet is, heggyé magasítva egymásra halmoztunk, csüggesztő kétségek 
közt kellett bevallanunk, hogy nem vagyunk arra méltók, hogy a jó Isten 
még egyszer megkönyörüljön rajtunk.

S azután mégis, mintha az elfogyhatatlan irgalom az ő oltalmának 
palástját reánk takarta volna, mintha az ő védelmének szárnyaival befödözött 
volna minket. Még tombol ugyan a feltámadt zivatar, de mintha mégis a 
dermesztő félelem helyett az a biztató érzés foglalna helyet szivünkben, hogy 
„Eben haezer“, mindez ideig megsegített minket az Ur s az a reménység 
ébredezne lelkűnkben, hogy ezután sem fog elhagyni, velünk lesz, segít, 
oltalmaz, hisz az ő erős karja, mely eddig paizst tartott a fejünk fölé, nem 
rövidült meg. Ha pedig ő velünk, ki lehet ellenünk?

A mi Urunk Istenünkbe vetett erős bizodalomban, az ő megtartó sege
delmében való nagy jó reménységben, bátor voltam több oknál fogva ezt a 
mi mai gyűlésünket összehívni, — megjegyezvén, hogy a gyűlés idejét és 
helyét az esperességi gyámintézeti elnökségek szives közvetítésével, kellő 
módon közhírré tettem. Erre a körülményre, valamint a megjelentek számára 
való tekintettel a határozatképességet megállapítván, a tanácskozást ezennel 
megnyitottnak nyilvánítom.“

Egyházi elnök a megjelentek között örömmel üdvözli a gyáminté
zetnek régi, ügybuzgó, lelkes bajnokát, mélt. dr. Berzsenyi Jenő egyház
kerületi felügyelő urat,

a társelnöki szék elfoglalására felkéri nagyságos Károlyi 
Endre urat, az elmaradását igazolt jegyző helyettesítésére Madár 
Mátyás lelkészt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Varga Gyula 
esperest és Tompa Mihály lelkész, esperességi gyámintézeti elnököt.

3 -  Egyházi elnök bemutatja méltóságos Solymossy Ödön báró úrnak, 
kerületi gyámintézetünk megválasztott világi elnökének, püspök úr Öméltó
ságához, valamint a kerületi gyámintézethez intézett 1914 január 23-án kelt 
leveleit, melyekben hivatkozással az ő meggyengült egészségi állapotára, mely 
őt minden testi és szellemi munkától való tartózkodásra kényszeríti, bejelen
tette a dúnántúli kér. gyámintézet világi elnöki tisztéről való lemondását.

A bizottmány sajnálkozással veszi tudomásul br. Solymossy 
Ödön világi elnök úrnak lemondását. Neki a gyámintézet ügyei 
körül vezető állásban kifejtett munkásságáért köszönetét mond. 
Egyúttal kéri őt, hogy gyámintézetünk iránt való meleg érdek
lődését ezután se vonja meg. Kifejezést ád abbeli óhajtásának, 
hogy a jó Isten állítsa vissza teljesen elvesztett egészségét.

Elrendeli az így megürült állásnak az alapszabályok értel
mében választás utján leendő betöltését. E célból felhívja az espe-
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rességi gyámintézeteket, hogy közgyűlésből kelt, kerületi világi 
elnököt választó, az elnökség és jegyző aláírásával ellátott szava
zataikat zárt borítékban az egyházmegyei gyámintézeti közgyűlés 
megtartása után haladéktalanul küldjék a kerületi gyámintézeti 
egyházi elnökhöz. A beérkezett szavazatok felbontásával, össze- 
számlálásával és jegyzékbe foglalásával dr. László Kálmán esperes- 
ségi felügyelőt, Éder József kér. gyámint. ellenőrt, Rájter János 
kér. gyámintézeti pénztárost és Horváth Dezső kér. gyámintézeti 
jegyzőt jelentésük bevárása mellett megbízza.

4 -  A m. évi kerületi gyámintézeti gyűlés jkvének 4. pontját illetőleg 
jelenti az elnök, hogy az egyetemes gyámintézet illetékes tényezői az 1913. 
évi okt. hó 5-én Léván tartott gyűlésen felvett jkönyv 5-ik pontja szerint a 
megürült egyetemes gyámintézeti egyházi elnöki tisztségre a szavazatok teljes 
egyértelműségével főtiszt. Bognár Endre urat választották meg. A megválasz
tott elnök évtizedek óta buzgólkodik már gyámintézetünk ügyei körül s a 
legszebb bizalommal nézhetünk magasabb, vezető állásában kifejtendő munkás
sága elé, kérve a jó Istent, hogy kisérje áldással fáradozását.

A bizottmány Bognár Endrének egyet, gyámintézeti egyházi 
elnökké történt egyhangú megválasztatását örömmel veszi tudo
másul. Mint régi, lankadatlan buzgalmu gyámintézeti munkást a 
szeretet és tisztelet meg nem fogyatkozott mértékével üdvözli új 
méltóságában s munkájára Isten áldását kéri.

í5. Olvastatott a gyámintézet munkálkodását feltüntető, következő el
nöki jelentés:

a) 1913 dec. 1-én bátor voltam a gyűjtő-iveket az esperességi gyám- 
intézeti elnökségek szives közvetítésével az egyházkerület minden gyüleke
zetébe eljuttatni. Azzal a kéréssel küldtem szét őket, hogy a lelkésztestvérek 
és gyülekezetek vezetői kezeljék őket úgy, hogy ezek az ivek mindegyik 
gyülekezeti tagnak szeme elé kerüljenek s ha majd vissza érkeznek, egytől 
egyig bizonyságlevelek lehessenek egyrészt arra nézve, hogy a mi népünk
ből még nem halt ki az az ősi buzgóság, az apáknak az a csudákat mivelő 
egyházszeretete, mely a Krisztus anyaszentegyházáért, ennek küzködő szegény 
tagjaiért jókedvvel áldozni tud, másrászt meg arra nézve, hogy az út népünk 
szivéhez a lelkészek előtt nincsen elzárva s hogy a kulcsot, mely a hivek 
sziveit nyitja, még nem vesztettük el s hozzáférhetünk a megnyilatkozott 
szivekhez, mikor arra hívjuk fel őket, hogy a Krisztus törvényét az egymás 
terhének hordozása által töltsék be. Hálásan teszek vallomást arról, hogy a 
felhívás az idén sem volt sikertelen.

Az alapítványok 1024-10 K kamatain kivül begy ült a kerületben:



161

a győri egyházmegyében 1100-80 K Áthozat : 7411 03 K
a kemenesaljai „ 772 64 „ a vasi felső ehmegyében 5078-67 „
a somogyi „ 357 87 „ a vasi közép „ 926-34 „
a soproni alsó „ 636-30 „ a veszprémi „ 128801 „
a soproni felső „ 3336-85 „ a zalai „ 382-33 „
a tolna-baranyaiban 1206-57 „ Egyesek részéről 54 -  „

Átvitel : 7411 03 K Összesen : 15135-38 K

A m. évi 167 K készlet s az 1022-43 K kamattal együtt tehát a f. évi 
gyűjtés eredménye 16159 48 koronára rug.

Összehasonlítva az eredményt az előző évivel, azt találjuk, hogy a múlt 
évinél többet gyűjtött:

a kerület 15 47, a győri esperesség 114-94, a kemenesaljai 100 26, a 
soproni alsó 83 06, a soproni felső 249 97, a tolna-baranya somogyi 60'81, 
a vasi felső 394-37, a vasi közép 59'49, a zalai 50-35 koronával. így a 
többlet 1128-72 K.

Ellenben kevesebbett gyűjtött a somogyi esp. 29'90 és a veszprémi 
139106'koronával. Az utóbbi nagy visszaesésnek magyarázata az, hogy a 
veszprémi ehmegye a múlt évben számolta el azokat az összegeket, melyeket 
a Pápán, tehát az ehm. területén tartott egyetemes gyámint. közgyűlés lel
kesítő hatása alatt adott a gyámintézet céljaira a rendes gyűjtésen felül.

Összevetve a több és kevesebb gyűjtéseket, az idei eredmény 292'24 K 
mínusz lesz. Tekintetbe véve azonban az imént említett rendkívüli körülményt 
a veszprémi ehmegyében, a végeredmény mégis emelkedést mutat.

Felemlítem, a gyámintézet ügyei iránt tanúsított buzgólkodásuk hálás 
méltatása mellett azokat a gyülekezeteket, melyek 100 K-án felül adakoztak. 
Ilyenek: a győri egyházmegyében Győr (57490), a kemenesaljaiban Czell- 
dömölk (100 84), Kemeneshőgyész és Magyargencs (10946), Kissomló (110), 
a soproni alsóban Nagygerezsd (108 42), Vadosfa (117-02), a soproni felsőben 
Ágfalva és filiái (138 39), Locsmánd (293'36), Sopron (1173 75), a soproni 
női gyámintézet (71682), lyceumi belmissziói egyesület (239'69), soproni 
képezdei belmissziói egyesület (158 37), a tolna-baranya-somogyiban Hidas 
( 100 71), a vasi felső egyházmegyében esperesség (143 20), AIhó ( 163' 13), 
Borostyánkő (34274), Felsőlövő (630 8 1), Kőszeg (413 81), Kukmér (959 24), 
Felsőőr (104 58), Ókörtvélyes (298'36), Némethidegkut (103), Pinkafő (874), 
Rohoncz (129 87), Városszalonak (395 34), Vasdobra (191 '64), a vasi közép 
egyházmegyében Bodóhegy (118 62), Szombathely (112 20), a veszprémiben 
Pápa (19375) Várpalota (111'50), Veszprém (139 49), az esperesség (249-66). 
A zalai egyházmegyében Csemez Elek úr a Csemez-alapra (100 K).

Az egyházmegyék lélekszámához arányítva azt találjuk, hogy egy-egy 
lélekre esik :

11
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a győri egyházmegyében 5 7  f a tolna-b.-somogyi ehm.-ben 21
a kemenesaljai „ 41 „ a vasi felső » 17-3
a somogyi „ 27  „ a vasi közép n 26
a soproni alsó „ 5 i  „ a veszprémi ff 5 i
a soproni felső „ 14-4 „ a zalai n 94

Úgy vélem, hogy mikor a felsorolt egyházközségek áldozatkészségét 
külön is kiemelem, egyúttal hálásan kell elismernem a gyülekezetek vezetői
nek, különösen a lelkészeknek ügybuzgóságát is, kiknek nem kis része van 
abban, hogy hiveik lelkében él és munkás a hittestvérek terheinek hordozá
sára kész atyafiui szeretet. — Valamint hogy a lelkész hibáztatandó egyedül 
ott is, ahol a gyámintézet céljaira való adakozás tekintetében zárva maradtak 
a szivek. Mert ilyen gyülekezetek is találkoztak, habár — hála Istennek — 
kevesen. Nem adakoztak a somogyi egyházmegyében: Porrogszentkirály, 
Szepetnek és Hrasztovác ; némileg ideszámítandó Malibastaj is, ahol 2, 
illetőleg csak 1 forintot tett ki az adakozás összege. A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyében nem adakozott sem a múlt évben, sem most : Nagybábony, 
Kismányok, Sárszentlőrincz, Szárazd, Tab.

b) Hálásan emlékezem meg tek. Bélák István úrnak, a veszprémi ehm. 
nagyérdemű felügyelőjének arról az ő más téren is hosszú évek óta tanúsított 
egyházszeretetéről, mely újabban abban nyilvánult meg, hogy boldogult nejé
nek, derczikai Huszár Margit úrnőnek emlékezetét megörökítendő, a dunántúli 
egyházkerületi gyámintézet részére 500 K-t tett le örök alapítványul, a követ
kező alapító-levél mellett.

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Evangélikus egyházam iránt bennem élő öröklött szeretetem s ragasz

kodásom sugallatára a dunántúli ev. egyházkerületi gyámintézet pénztárába 
500'—, azaz ötszáz koronát fizettem be örök alapitványúl hőn szeretett 
nőm, szül. derczikai Huszár Margit emlékének kegyeletes megörökítése céljából.

Ez alapítványra vonatkozólag a következő óhajomat fejezem ki :
1. Az alapítvány neve: „Bélák Istvánná szül. derczikai Huszár Margit 

alapítvány“.
2. Az alapítványi tőke ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban, állan

dóan pedig árvaszerü (pupilláris) biztosítékot nyújtó ingatlan birtokra adott, 
első helyen bekebelezett jelzálogos kölcsönben, vagy óvadékképes közérték 
papírban helyezendő el. Esetleg megfelelő jövödelmet hajtó ingatlan vásár
lására is fordítható, az alapítvány nevének fenntartása mellett.

3. Az alapítvány kamatai mindaddig a tőkéhez csatolandók, míg a tőke 
az 1000 —, azaz Ezer koronát el nem éri. Ezen túl, mindaddig, mig a tőke 
2000’—, azaz Kettőezer koronára nem növekedik, a kamatoknak csak a fele 
leend tőkésítendő. A kamatösszeg másik fele pedig gyámintézeti célokra ki
osztható. Ha a tőke az így hozzácsatolt kamatok által a 2000’— koronát
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elérte, akkor a kamatoknak csak í/i  =  egynegyed részét kell a tőkéhez 
csatolni, a többi g/4 =  háromnegyed rész kiosztandó s végül, ha a tőke
összeg a 3000—, azaz Háromezer koronát meghaladta, akkor a kamatoknak 
csupán Vio =  egytized része csatoltassék évenkint a tőkéhez, a másik %o rész 
pedig gyámintézeti célokra adandó.

A fentebbi módon kiosztható kamatokat a dunántúli evang. egyház
kerületi gyámintézet egy a veszprémi egyházmegyéhez tartozó, adóssággal 
terhelt szegény evangélikus egyházközségnek adja segélyül, azonban csak az 
esetben, ha a segélyezendő egyház maga is megmutatja, hogy egyházi szent 
célokra való áldozatkészség van benne.

4. Arra az esetre, ha a gyámintézet, mint az egyházi közjótékonyságnak 
ez a szerve megszűnnék, rendelem, hogy az alapítvány a dunántúli evang. 
egyházkerület kezelésébe menjen át a fent részletezettek megtartása mellett.

5. Peres és peren kívüli esetekben az alapítványt a dunántúli kerületi 
evang. gyámintézet elnöksége, esetleg a 4. pontban felsorolt körülmények 
beálltakor a dunántúli evang. egyházkerület elnöksége képviseli.

6. Előre is óvást teszek azonban és tiltakozom az ellen, hogy akár az 
államhatalom, akár valamely más testület vagy személy az alapítványi tőkére, 
vagy annak kezelésére, vagy a jövedelem kiosztására valaha valami módon 
igényt formáljon s befolyást gyakorolni akarjon s ezekre vonatkozólag a 
kerületi gyámintézetet, esetleg ennek megszűntével a dunántúli evang. egyház- 
kerületet korlátozni megkísérelje.

Kelt Enyingen, 1914 julius 24-én. Bélák István s. k.

A dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézetnek a mai 
napon Czelldömölkön tartott közgyűlése a fenti alapítványt el
fogadta s kézhez vette s ezennel kötelezi magát arra, hogy azt a 
jelen alapító levél 1—6. pontjaiban felsorolt kikötések szigorú 
betartásával fogja kezelni. Egyúttal kijelenti, hogy az alapítványért 
a teljes és korlátlan felelősséget elvállalja.

Kelt Czelldömölkön, a dunántúli evang. egyházkerületi gyám
intézetnek közgyűlésén, 1914 december 1-én.

Károlyi Endre s. k. Madár Mátyás s. k. Kiss János s. k.
h. vil. elnök. jegyző. (P. H.) egyh. elnök.

Megjegyzem, hogy az alapítványi összeg az egyházkerületi pénztárba 
fizettetett be. Méltóztassanak kérem intézkedni, hogy az egyházkerületi gyám
intézeti pénztárba utaltassék át.

c) A m. évi ehkerületi gyámintézeti közgyűlés j.-könyvének 2-ik p. el
rendelte, hogy feledhetetlen volt elnökünk, néhai Lőw Fülöp emlékének meg
örökítésére alapítványt létesít s utasította az elnökséget, hogy az alapítvány 
céljaira való adakozásra kérjék fel a gyülekezeteket s a megboldogultnak

11*
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tisztelőit és barátait. Tisztelettel jelentem, hogy a megbízatás értelmében el
jártunk. Felhívásunk értelmében erre a kegyes célra 639’38 korona folyt be.

Bátor vagyok javaslatba hozni, hogy ez összeghez csatolja hozzá a 
gyűlés a pénztárban eddigelé minden különös cél nélkül, évtizedek óta kezelt 
s a kamatok hozzáadása által gyarapítóit kisebb tőkéket, nevezetesen az úgy
nevezett Petrics-alap 398’60 koronáját és az u. n. kézipénztár 207 42 koronát 
kitevő tőkéit, esedékes kamatokkal együtt.

d) Bejelentem, hogy utólagos jóváhagyás reményében az idei jövödelemből 
kiutaltam 100, azaz Száz koronát azzal a célzattal, hogy a kerületbeli gyüle
kezetek ez összeg erejéig rendeljenek meg és küldjenek el a hadbavonult 
szegény katonák számára a Stráner Vilmos által szerkesztett „Lelki Fegyver“ 
cimü imakönyvekből. Kérem ezen intézkedésem jóváhagyását.

Az elnöki jelentés á Italánosságban tudomásul szolgál. Egyes 
intézkedést igénylő pontjaira vonatkozólag a gyűlés következőleg 
határoz :

€>- Az elnöki jelentés a) pontját illetőleg
örömmel értesül a bizottmány a buzgó és eredményes mun

káról, melyet a helyi esperességi gyámintézetek kifejtettek. Hálásan 
méltatja a soproni felső s a vasi közép esperességek sikeres 
buzgólkodását. Azokat az egyházmegyéket, hol az eredmény a 
kimutatások szerint még fokozható, kéri, hogy a szeretetnek áldást 
termő munkájában igyekezzenek az említett két esperesség nyom
dokaiba lépni. Azon egyházközségeket pedig, melyek eléggé nem 
sajnálható módon egyáltalán nem vették ki részüket szent mun
káinkból, inti és szeretettel kéri a bizottmány, hogy ne tagadják 
meg velünk, többi testvéreikkel való közösséget s a jó cselekede
tekben ne restüljenek meg.

7 .  Az elnöki jelentésnek a Bélák István-féle alapítványt ismertető b) 
pontjánál

a bizottmány hálásan vesz tudomást tek. Bélák István egyház- 
megyei felügyelő úrnak az egyházkerületi gyámintézet iránt meg
nyilvánult meleg jóakaratáról. Az alapítványi összeget s a bemu
tatott alapító-levelet elfogadja s a tőkéért a teljes és korlátlan 
vagyoni felelősséget elvállalja, kötelezvén magát mindenben az 
alapító-levél pontjai szerint való eljárásra. Utasítja az elnökséget, 
hogy az alapító-levél két eredeti példányára az elfogadási zára
dékot rávezesse, egy hiteles másolati példányt az alapítónak kézbe
sítsen, egyet pedig az egyházkerületi levéltárban helyezzen el.

8 -  Az elnöki jelentés c) pontját illetőleg
örömmel értesül a bizottmány a Lőw Fülöp alapítványra tett 

adakozások szép eredményéről s az adakozásoknak további foly
tatását kéri. Az elnöki jelentésnek a Petrics-féle alapnak az ala
pítványi tökéhez leendő csatolására vonatkozó javaslatát esetleges
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személyi érzékenységre való tekintetből mellőzi s csak a 207 K 
42 fillér kézipénztári, rendelkezésre álló összegnek hozzácsatolását 
mondja ki azzal, hogy az alapítvány kamatai a bizottmány, illetve 
közgyűlés további rendelkezéséig a tőkéhez csatoltassanak. így az 
alapítvány jelenlegi tőke-összegét, 846 K 80 f, azaz Nyolcszáz- 
negyvenhat kor. 80 f-ben megállapítván, arról a következő alapító- 
levelet állítja ki :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
A dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézet a gyűjtésből befolyt 

639'38, azaz Hatszázharminckilenc kor. 38 fillér és ennek időközi kamataiból, 
hozzáadva a kézipénztárban kezelt évenként tőkésített kamatokból származó, 
1912. évi december 31-én 207-42 koronát kitevő összeget s ennek időközi 
kamatját, továbbá a jövőben e célra befolyó adományokat, megboldogult volt 
elnöke Löw Fülöp emlékének megörökítésére alapítványt létesít a következő 
kikötésekkel :

1. Az alapítvány neve: „Lőw Fülöp alapítvány“.
2. Az alapítvány soha el nem költhető tőkéje a dunántúli evangélikus 

egyházkerületi gyámintézet tulajdona lesz s ennek kezelése alatt áll.
3. Az alapítványi tőke ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban, állan

dóan pedig ovadékképes közértékpapirban vagy árvaszerü biztosítékot nyújtó 
ingatlanra adott, első helyen bekebelezett jelzálogos kölcsönben, esetleg meg
felelő értékű ingatlan birtokban helyezhető el.

4. Az alapítvány kamatainak legalább Va része évről-évre a tőkéhez 
csatolandó. Tőkésítendő a másik kétharmad is mindaddig, inig a kerületi 
gyámintézeti bizottmány javaslatára a közgyűlés annak folyósítását ki nem 
mondja, mely esetben az egy, a dunántúli egyházkerületben levő szűkölködő 
gyülekezetnek adandó ki segélyül.

5. Az esetben, ha a dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézet meg
szűnnék, az alapítvány tulajdon- és kezelési joga a dunántúli ev. egyház- 
kerületre szálljon, mely a kamatjövödelmet az előző pontban megjelölt módon 
s az ott kitüntetett célokra fordíthatja csupán.

6. Az alapítványt peres és peren kivüli esetekben a dunántúli kerületi 
gyámintézet iker-elnöksége, — az 5-ik pontban beálló esetben a dunántúli 
ev. egyházkerület elnöksége képviseli.

7. A dunántúli ev. egyházkerületi gyámintézet ezen általa létesített ala
pítvány örök időkre leendő megőrzését, kezelését s a tőkére vonatkozó teljes 
és korlátlan szavatosságot elvállalja s évi számadásában a reá vonatkozó 
adatokat nyilvántartja.

Megbízza az elnökséget s jegyzőt ezen alapító-levélnek aláírásával és 
az alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében való további eljárással.

ö .  Az elnöki jelentés d) pontjára vonatkozólag :
a gyűlés az elnöknek a „Lelki Fegyver“ cimü imakönyv
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megrendelésére vonatkozó eljárását helyeslőleg fogadja és a 100( 
azaz Száz koronát a f. évi gyűjtés terhére kiutalja.

ÍO - Olvastatott Éder József egyházker. gyámintézeti ellenőr következő 
jelentése :

Kiss János volt egyházkerületi gyámintézeti pénztáros 1913/4. évi szám
adásáról gondos átvizsgálás után tisztelettel a következőket jelenthetem:

1. Összes bevétel v o l t ...............................................  7412-93 K
Összes k i a d á s .............................................................  7411 *26 .

Készpénzmaradvány : 1 ‘67 K
II. Az értékek 1913 december 31-én így állottak:
1. Rupprecht Lajos alapítvány (értékpapír)
2. Káldy József alapítvány (értékpapír) .
3. Ennek tartalék-alapja a szombathelyi tkpban .
4. Berzsenyi Miklósné alapítvány a sárvári I. tkpban.
5. Berzsenyi Jenő alapítvány a szombathelyi ált. tkp.
6. Véssey Sándor „ „
7. Petrics-alap a sárvári I. tk p b a n ..............................
8. Luther-alap „ „ ..............................
9. Kézi p é n z t á r ................................................ L

Összesen :

2000-— K 
1000 — „ 
128-29 „ 

2045-05 „ 
1000-— „ 
1000-— „ 
398-60 „ 
126-89 „ 
207-42 „ 

7906-25 K

A számadásban előforduló minden bevételi és kiadási tételt a megfelelő 
okmányokkal összehasonlítottam és valamennyit egyezőnek találtam.

Az értékpapírokat és takarékpénztári könyveket 1914 január 14-én, 
amikor az új pénztárosnak átadtuk, szintén átvizsgáltam s igazolom, hogy a 
számadásban felsorolt összegekről szólnak.

Ezek alapján javaslom, hogy Kiss János ezen utolsó gyámintézeti szám
adására a felmentés a szokásos fenntartásokkal megadassék, buzgó fáradozá
sainak elismerése és méltánylása mellett.

Nemescsó, 1914 augusztus 10. Éder József s. k.
egyházker. gyámint. ellenőr.

A gyűlés a jelentést tudomásul veszi, Kiss János volt pénz
tárosnak az 1913/14. évi számadására vonatkozólag a felmentést 
a szokásos fenntartással megadja s neki e téren kifejtett sok évi 
munkálkodásáért elismerést és köszönetét szavaz.

J l -  Olvastatott a gyámintézet pénztárának átadásáról felvett következő 
jegyzőkönyv :
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Jegyzőkönyv.
Felvétetett Szom bathelyen Í9 Í4  január 14-én a dunántúli evang. egyházkerületi gyám- 

intézeti pénztár átadása alkalm ával.

Jelenlévők az alulírottak.
Éder József kerületi gyámintézeti ellenőr beterjeszti Kiss János kerületi gyám

intézeti volt pénztárosnak 1913 december 1-én lezárt, 7412-93 korona bevételt, 
7411-26 kor. kiadást és 1 67 kor. pénztármaradványt feltüntető számadásra 
vonatkozó jelentését, mely szerint a bemutatott számadást úgy bevételi, mint 
kiadási, valamint vagyonkimutatási részében helyesnek és okmányokkal téte
lenként igazoltnak találta.

A számadás leltári részére valamint az ellenőr fentebbi jelentésére való 
hivatkozással Kiss János volt kér. gyámint. pénztáros az alulírott bizottság 
színe előtt átadja Rájter János új pénztárosnak a következő értékeket:

1. Rupprecht Lajos alapítvány. Egy drb. 1000 forintos 4%-os
magyar földtehermentesítési kötvény az 1913. évi november
1-én lejárt és következő szelvényekkel. Névérték . . . 2000-— K

2. Káldy József alapítvány. Egy drb. 1000 K-ás 4%-kal kamatozó
magyar járadék-kötvény az 1913 december 1-én lejárt s 
következő szelvényekkel. Névérték.......................................... 1000'— „

3. Káldy József alapítvány tartalék-alapja az 1913 julius 1-én
tőkésített kamatokkal a Szombathelyi Általános Takarék- 
pénztár N. 1127. számú könyvecskéjén elhelyezett betét . 128'29 „

4. Berzsenyi Mildósné alapítvány. Betét a Sárvári 1. Takarék-
pénztár 15/48 számú könyvecskéjén az 1912 december 31-én 
tőkésített kamatokkal .............................................................  2045-05 „

5. Berzsenyi Jenő alapítvány. Betét a Szombathelyi Általános
Takarékpénztár R. 756. számú könyvecskéjén . . . .  1000’— „

6. Véssey Sándor alapítvány. Betét a Szombathelyi Általános
Takarékpénztár R. 810. számú könyvecskéjén . . . .  1000"— „

7. Petrics-alap. Betét a Sárvári 1. Takarékpénztár 11/997 számú
könyvecskéjén az 1912 december 31-i kamatokkal . . . 398‘60 „

8. Luther-alap. Betét a Sárvári 1. Takarékpénztár 13/828. sz.
könyvecskén az 1912 december 31-i tőkésített kamatokkal 126-89 „

9. Kézipénztár. Betét a Sárvári 1. Takarékpénztár 13/359. számú
betétkönyvén 1912 december 31-i kamatokkal . . . .  207-42 „

10. K é s z p é n z ............................................................................... ..........L67 „
azaz Hétezerkilencszázhét korona 92 fillér. Összesen: 7907 92 K

Rájter János úr, mint a dunántúli kér. gyámintézet új pénztárosa, a jelen 
jegyzőkönyv aláírásával a fenti értékek átvételét, Kiss János volt pénztáros 
pedig azok átadását ismeri el. — Felolvastatván, aláíratott.

Rájter János s. k. Kiss János s. k. Éder József s. k.
Kund Sámuel s. k. Kupi Béla s. k.

Tudomásul szolgál.
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1 2 .  Egyházi elnök bejelenti, hogy a már régebben az egyházkerületi 
gyámintézet kezelése alatt levő alapítványokról, a még életben levő alapít
ványt tevők bevonásával az alapító-leveleket elkészítette és azokat jóváhagyás 
s jegyzőkönyvbe foglalás végett bemutatja a következőkben :

a) A Rupprecht Lajos alapítványról:

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Nagyságos virtsologi Rupprecht Olivér úr, sajtoskáli lakos 1 =  egy 

darab magyar földtehermentesítési 1000 forintos kötvényt bocsátott 1896 áp
rilis 24-én a dunántúli kerületi evang. gyámintézet rendelkezésére a követ
kező, szószerint közölt okirat kapcsán.

„Alulírott úgy a magam, mint testvéreim, Rupprecht Tasziló és Rupp
recht Viola Fejérváry Gézáné nevében, a dunántúli kerületi gyámintézetre 
ezennel 1000 forintos örök alapítványt teszek. Még pedig: 1. Az alapítvány, 
mely örök időkre, megdicsőült atyánk, néhai virtsologi Rupprecht Lajos nevét 
viseli, mint tulajdonost a dunántúli kerületi gyámintézetet illesse. 2. Az ala
pítvány kamatai évről-évre gyámintézeti célra fordíttassanak. 3. A kerület 
szabad rendelkezésére álló évi kamatokban elsősorban a nagygerezsdi egyház- 
község kötelékébe tartozó szegény leány-, avagy fiókegyházközségek, másod
sorban a soproni alsó egyházmegye szegény egyházai részesíttessenek. Ilyenek 
nem létében a kamatok a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület bár
melyik, segélyre szoruló egyházának kioszthatók. 4. Az ajánlási jogot a soproni 
evang. alsó egyházmegyére ruházom, a segélykiosztást pedig a Rupprecht 
család meghallgatásával a dunántúli kerületi gyámintézetnek tartom fenn. 5. 
Ha valaha az a nem várt eset bekövetkeznék, hogy a dunántúli kerületi 
gyámintézet, mint ilyen megszűnik, az alapítvány tulajdonjoggal a dunántúli 
ágost. hitv. evang. egyházkerületre száll át, azon kötelezettséggel, hogy az 
alapítvány kamatait az előzőkben megirt célra fordítsa. Kelt Sajtoskálon, 1896 
Szentgyörgyhava huszonnegyedikén. Rupprecht Olivér s. k.“

A dunántúli kerületi evang. gyámintézet 1000'— forintos, a mostani 
pénzérték szerint 2000'— kor. azaz Kettőezer koronás alapítványt a jelzett napon 
egy darab 1000'— frtos magyar földtehermentesítési kötvényben hálás kegye
lettel kézhez vette, elfogadta s az alapítók rendelkezései értelmében mindmáig 
kezelte s most is kezeli és reá vonatkozólag a mai napon a magyarországi 
ág. hitv. evang. egyház alapítványi szabályrendeletének értelmében a következő 
alapítványt létesíti :

1. Az alapítvány neve: Virtsologi Rupprecht Lajos alapítvány.
2. Az alapítvány a dunántúli evang. egyházerületi gyámintézet tulajdona.
3. Alapítvány tőkéje 2000’—, azaz Kettőezer korona jelenleg egy darab 

1000 frtos magyar földtehermentesítési kötvényben van elhelyezve, — a jövő
ben is vagy közhitelű takarékpénztári betétképen, vagy árvaszerü biztosítékot 
nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben, vagy óvadékképesnek nyilvánított köz-
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értékpapírokban helyezendő el, esetleg megfelelő ingatlanok vásárlására for
dítható.

4. Az alapítvány jövödelmét az évenként tartani szokott kerületi gyám
intézeti közgyűlés, a soproni alsó evang. egyházmegyének a Rupprecht-család 
meghallgatásával beterjesztett ajánlatára, elsősorban egy a nagygerezsdi ág. 
hitv. evang. egyház kötelékébe tartozó szegény leány-, vagy fiókegyháznak, 
másodsorban egy a soproni alsó egyházmegyébe tartozó szegény egyház- 
községnek, harmadsorban a dunántúli ág. h. evang. egyházkerület egy segélyre 
szoruló gyülekezet segélyezésére fordítja.

5. Ha a dunántúli kerületi evang. gyámintézet valaha megszűnnék az 
alapítvány tulajdonjoga a dunántúli ág. h. evang. egyházkerületre száll azzal 
a kötelezettséggel, hogy a kamatok a 4-ik pontban körülirt módon adassanak 
segélyül az ugyanezen pontban megjelölt sorrend betartásával szegény egyhá- 
községeknek.

6. A dunántúli kerületi gyámintézet ezen, már általa elfogadott alapít
ványnak hűséges kezelésére és megőrzésére magát ezennel lekötelezi s kijelenti, 
hogy az alapítványi tőkét illetőleg a teljes és korlátlan szavatosságot s vagyoni 
felelősséget magára vállalja.

Kelt Czelldömölkön, 1914 december 1-én tartott gyámintézeti közgyűlésen.
Károlyi Endre s. k. Madár Mátyás s. k. Kiss János s. k.

h. vil. elnök. jegyző. (P. H.) egyh. elnök.

b) A Berzsenyi Miklósné-féle alapítványról :
ALAPÍTÓ-LEVÉL.

Istenben boldogult özv. Berzsenyi Miklósné sz. ajkai Ajkay Juliánná, 
volt kemenessömjéni lakos a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 1895. évi 
augusztus hó 13-án és következő napjain Nagykanizsán tartott rendes évi 
közgyűlésén felvett jegyzőkönyvének 152-ik pontja szerint (a 65. lapon) 2000, 
azaz Kettőezer koronát adományozott a dunántúli kerületi gyámintézetnek ala
pítványul a következő, az egyházkerület által jóváhagyott alapítványi-levél ér
telmében.

„Az alapítvány-levél : Hálás szerétéiből ág. hitv. evang. egyházunk iránt, 
alulírott a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi gyámintézetnek, mely az 
evangéliumi részvét ápolásával s a templomok és iskolák ügyének lelkes fel
karolásával oly híven folytatja egyházvédő és építő tisztét, 2000'—, azaz 
Kettőezer koronát adok át a következő meghatározásokkal:

1. A jelzett összeget az egyházkerületi gyámintézet Berzsenyi Miklósné 
alapítvány név alatt kezeli.

2. Az alapítványnak a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézet 
rendelkezésére eső kamatjövödelme, hogy a segélyezés hathatósabb legyen, 
minden második évben adatik ki az 1896. évtől kezdve a dunántúli ev. kér. 
gyámint. közgyűlés által egy elemi csapásoktól sújtott, vagy templomot, iskolát 
építő ág. hitv. evang. egyházközségnek.
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3. Az illető kamatjövödelmi segélyt az egyházkerületi gyámintézet a 
Berzsenyi-család képviselője ajánlatának figyelembe vételével osztja ki.

4. E családi képviselő ajánlási jogát átruházhatja a kemenesaljai ág. 
hitv. ev. egyházm. gyámintézeti közgyűlésre.

5. Ha a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézet valaha meg
szűnnék, az alapítvány a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi közgyűlés 
kezelése alá jut, mely a 2-ik pontban meghatározott célokra fordítja tovább is.

Kelt Kemenessömjén, 1895 junius 6-án. Özv. Berzsenyi Miklósné m. k. 
Dr. Berzsenyi Jenő m. k. tanú.“

A dunántúli kér. ev. gyámintézet e 2000'—, azaz Kettőezer koronás ala
pítványt a nevezett 1895-ik esztendőben hálás kegyelettel kézhez vette s el
fogadta s az alapító rendelkezései értelmében mindmáig kezelte s most is 
kezeli s reá vonatkozólag a mai napon a magyarországi ág. hitv. evang. 
egyház alapítványi szabályrendeletének értelmében a következő alapítványt 
létesíti :

1. Az alapítvány neve: Berzsenyi Miklósné alapítvány.
2. Az alapítvány a dunántúli ev. egyházkerületi gyámintézet tulajdona.
3. Az alapítvány tőkéje 2000’—, azaz Kettőezer korona, az E. A. 231. §-a 

értelmében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban, állandóan pedig árvaszerü 
biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönökben vagy óvadékképesnek 
nyilvánított értékpapírokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövödelmü ingat
lanok vásárlására fordíttatik.

4. Az alapítvány jövödelmét a kér. gyámintézeti közgyűlés minden má
sodik évben a két esztendei kamat összegében a család képviselőjének, vagyha 
ez iránt a család részéről az átruházás megtörtént, a kemenesaljai ág. hitv. ev. 
esperességnek ajánlását figyelembe véve egy elemi csapásoktól sújtott, vágy 
templomot, iskolát építő ág. hitv. evang. egyházközségnek segélyezésére 
fordítja.

5. Ha a dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézet valaha megszűnnék, 
akkor az alapítvány kezelése a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kezelése 
alatt leend. Úgy azonban, hogy a tőke kamatjövödelme az előző pontban 
említett módozatok szerint osztassék ki.

6. A dunántúli kér. gyámintézet kötelezi magát az alapítvány kezelésére 
ez alapító-levél 3-ik pontjában körülirt módon való gyümölcsöztetésére s a 
kamatoknak a 4-ik pontban megállapított módozatok szerint leendő hova 
fordítására.

7. A dunántúli kerületi evang. gyámintézet ezennel kijelenti, hogy az 
alapítvány tőkéjére vonatkozólag a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget 
vállalja.

KeltCzelldömölkön, 1914 december 1-én tartott kér. gyámint. közgyűlésen.

Károlyi Endre s. k. Madár Mátyás s. k. Kiss János
h. vil. elnök. jegyző. (P. H.) egyh. elnök.
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c) A dr. Berzsenyi Jenö-féle alapítványról:

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Dr. Berzsenyi Jenő úr, kemenessömjéni lakos a Sopronban 1902 julius

16-án tartott dunántúli kerületi gyámintézeti közgyűlésen 1000'—, azaz Egyezer 
koronát bocsátott a nevezett egyházkerületi gyámintézet rendelkezésére a 
következő levél kíséretében.

„Alapítvány-levél.
Hálás szeretetből ágost. hitv. evang. egyházunk iránt, alulírott a dunán

túli ág. hitv. evang. egyházkerületi gyámintézetnek, mely az evangéliumi 
részvét ápolásával s a templomok, iskolák ügyének lelkes felkarolásával oly 
hiven folytatja egyházvédő és építő tisztét, 1000-—, azaz Egyezer koronát 
adok át a következő meghatározásokkal :

1. A jelzett összeget az egyházkerületi gyámintézet dr. Berzsenyi Jenő 
alapítvány név alatt kezeli.

2. Az alapítványnak a dunántúli ágost hitv. evang. egyházkerületi gyám
intézet rendelkezésére eső kamat jövödelme, hogy a segélyezés hathatósabb 
legyen, minden második évben adatik ki az 1903-ik évtől kezdve, a dunán
túli evang. kér. gyámintézet közgyűlése által egy elemi csapásoktól sújtott, 
vagy templomot, iskolát építő ág. hitv. evang. egyházközségnek.

3. Az illető kamatjövödelmi segély kiosztásánál, mig élek, fenntartom 
magamnak a jogot, hogy a segélyezendő egyházközséget megválaszthassam.

4. Ha a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi gyámintézet valaha 
megszűnnék, az alapítvány tulajdonjoga a dunántúli ág. hitv. evang. egyház- 
kerület kőszegi felső leányiskolájára ruháztassék át.

Kelt Sopronban a dunántúli kerületi gyámintézet 1902. évi julius 16-án 
tartott gyűlésében. Dr. Berzsenyi Jenő s. k. Horváth Sámuel mint tanú. Szalay 
Ferenc mint tanú.“

A dunántúli kerületi gyámintézet a jelzett 1000'—, azaz Egyezer koronás 
alapítványi tőkét az 1902-ik esztendőben hálás kegyelettel elfogadta, kézhez 
vette s az alapító rendelkezései értelmében mindmáig kezelte s most is kezeli 
s rávonatkozólag a mai napon a magyarországi ág. hitv. evang. egyház ala
pítványi szabályrendeletének értelmében a következő alapítványt létesíti:

1. Az alapítvány neve: Dr. Berzsenyi Jenő alapítvány.
2. Az alapítvány tőkéje 1000 —, azaz Egyezer korona, az E. A. 231. §-a 

értelmében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban, állandóan pedig árva- 
szerű biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben, vagy óvadékképesnek 
nyilvánított közértékpapirokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövödelmü 
ingatlanok vásárlására fordíttatik.

3. Az alapítvány jövödelmét, mig az alapítványt tevő dr. Berzsenyi Jenő 
úr életben van, az ő ajánlatának figyelembe vételével a dunántúli kerületi 
evang. gyámintézet közgyűlése ítéli oda, minden második évben, a két esz
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tendei kamat összegében, egy elemi csapásoktól sújtott, templomot vagy 
iskolát építő ág. h. evang. egyházközségnek.

4. Ha a dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézet megszűnnék, akkor 
az alapítványi tőke a dunántúli ág. h. evang. egyházkerület felsőleányiskolájá
nak alaptőkéjéhez csatolandó.

5. A dunántúli kerületi evang. gyámintézet kötelezi magát az alapítvány 
megőrzésére, kezelésére, a tőkére vonatkozó teljes és korlátlan vagyoni fele
lősséget elvállalja. Kötelezi magát arra is, hogy a kamatokat az 3-ik pontban 
körülirt módon az itt megjelölt célra fordítja.

Kelt Czelldömölkön, 1914 december 1-én tartott gyámintézeti közgyűlésen.

Károlyi Endre s. k. Madár Mátyás s. k. Kiss János s. k.
h. vil. elnök. jegyző. (P. H.) egyh. elnök.

d) A Véssey Sándor-féle alapítványról :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.

Alulírott a mai napon 1000’—, azaz Egyezer koronát adományoztam a 
dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületnek gyámintézete részére.

Ezen alapítványra vonatkozólag rendelem a következőket :
1. Az alapítvány neve: Véssey Sándor alapítványa.
2. Az alapítványi tőke a dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézet 

tulajdona.
3. A tőke örök időkre csorbíttatlanul megőrzendő s elrendelem, hogy 

árvaszerü biztosítékot nyújtó ingatlanokra kiadott jelzálogos kölcsönképen, 
vagy óvadékképes közértékpa pirban vagy ideiglenesen közhitelű takarékpénz
tárban helyeztessék el.

4. Ha idők múltán a kerületi evang. gyámintézet, mint magyarhoni 
közegyházunknak ezen szerve megszűnnék működni, arra az esetre rendelem, 
hogy a tőke a dunántúli ág. h. evang. egyházkerület tulajdonába menjen át; 
a kamatjövedelem azonban az esetben is az alábbi pontban megjelölt célra 
fordítandó.

5. Az alapítvány kamatait a dunántúli egyházkerületi gyámintézet köz
gyűlése évenként egy szegény evang. anya- vagy leányegyház segélyezésére 
fordítsa.

6. Az alapítványt vagy annak kamatait illetőleg felmerülhető vitás kér
dések végérvényesen leendő eldöntésére a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
iker-elnökségét rendelem ki bírókul.

Kelt Szőcsény, 1911 augusztus 1. Véssey Sándor.
A dunántúli egyházkerületi gyámintézet ez alapítványt hálás 

köszönettel elfogadja, azt a törvény által előirt módon elhelyezi 
és kötelezi magát az alapítvány kezelésére és gyümölcsöztetésére, 
továbbá arra, hogy az alapító akaratát mindenkor teljesíti. Végre
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elvállalja az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni 
felelősséget.

Kelt Locsmándon és Kőszegen, a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerületi gyámintézet nevében 1911 szept. 18. Lőw Fülöp 
s. k. ehker. gyámint. egyh. elnök. Terplán Kornél egyhker. gyám
intézeti h. világi elnök s. k.

e) A Káldy József-féle alapítványról :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Alulírott, Istenben boldogult felejthetetlen jó fiam : alsókáldi Káldy József 

emlékezetének megörökítése céljából, már korábban 1000'—, azaz Egyezer 
koronát adtam át örök alapítványul a dunántúli ág. hitv. evang. egyház
kerületi gyámintézetnek : Kívánom és rendelem, hogy az alapítvány a követ
kezőképen kezeltessék :

1. Az alapítvány neve: Káldy József alapítvány.
2. Az alapítványnak soha el nem költhető 1000'— azaz Egyezer K-t 

kitevő tőkéje ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban állandóan pedig árva- 
szerű (pupilláris) biztosítékot nyújtó ingatlanra adott, elsőhelyen bekeblezett 
jelzálogos kölcsönben, vagy óvadékképes értékpapírban helyezendő el.

3. Az alapítvány kamatai valamely, a dunántúli ág hitv. evang. egyház- 
kerület területén fekvő anya-, leány- vagy fiók-, vagy missziói ev. egyház 
segélyezésére fordítandók.

4. Az alapítványi tőke addig, míg a gyámintézet, magyarhoni evang. 
egyházunknak ez a közjótékonysági szerve, intézményszerüleg fennáll, a 
dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi gyámintézet tulajdonában és keze
lése alatt marad és kamatai általa adományozandók a 3. pontban meg
határozott célra.

Ha azonban egyházunknak ez az intézménye valaha megszűnnék, akkor 
az alapítványnak tulajdoni és kezelési és kamatainak adományozási joga 
átszáll a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületre. Az előző pontokban rész
letezett feltételek azonban ez esetben is mindenkor feltétlenül betartandók 
lesznek.

5. Az alapítványt peres és peren kívüli esetekben a fent nevezett kerületi 
gyámintézet elnöksége, vagy ha az alapítvány a 4-ik pont értelmében az 
egyházkerületre szállna át, az egyházkerületi elnökség képviselje.

Kelt Káld, 1913 december 14-én. Özv. Káldy Gyuláné.
A dunántúli kerületi evang. gyámintézet 1914. évi dec. 1-én 

tartott évi rendes közgyűlésén a fentebbi alapító-levélben említett 
1000’—, azaz Egyezer korona alapítványt az 1898-ik esztendőben 
kézhez vette s mind e mai napig kezelte.

Kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átvett ezer koronát 
továbbra is „Káldy József alapítvány“ név alatt a 2., 3., 4., 5.
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Károlyi Endre s. k. 
h. vil. elnök.

pontokban felsorolt feltételeknek megfelelő módon fogja kezelni. 
Az alapítványi tőkeösszegért a teljes és feltétlen anyagi felelősséget 
elvállalja.

Kelt Czelldömölkön, 1914 december 1-én tartott kerületi 
gyámintézeti közgyűlésen.

Madár Mátyás s. k. Kiss János s. k.
jegyző. (P. H.) egyh elnök.

A gyűlés az a), b), c), d), és e) pontok alatt foglalt s már 
régebben a kerületi gyámintézet birtokában levő alapítványokról 
szóló alapító-leveleket jóváhagyja s azok aláírására az elnök
séget és jegyzőt felhatalmazza, utasítván őket az alapító-leveleknek 
a szabályrendelet szerinti módon és számban való kiállítására és 
elhelyezésére.

Végül megbízza az elnökséget, hogy a Petrics-féle alapról is 
állítson ki a fentiekkel egyező alapító-levelet, azt írja alá és ter
jessze be.

1 3 .  Rájter János pénztáros jelentést tesz az egyházkerületi gyámintézeti 
pénztárba befolyt és az azokból jelenleg rendelkezésre álló összegekről.

A) Bevétel:
1. Az egyházkerületi gyámintézetnél:

a) M. évi k é s z l e t ..............................
b) Alapok és alapítványok kamataiból :

1-67 K

Királyföldy Péter alapítvány . . . 470 — K
Ostffy Pál II . . . . . 9 4 --  „

Rupprecht Lajos „ • . • . . 80 -  „

Káldy József „ . . . . . 46-14 „

Berzsenyi Jenő » . . . . . 4977 „

Berzsenyi Miklósné „ (2 évi) . . . 196-81 „

Véssey Sándor H • • • .  . 4916 „

Petries y . . . • • 19-53 „

Luther n . . . . . 6-20 „

Kézi pénztár .  . 1014 „

Lőw Fülöp U . . . .  . 0-68 „ 1022 43 „

c) Bognár Endre a Lőw-alapra . ......................................... 50 -  „

d) Porrogszentkirály „ n • ........................ 3 -  „

e) Balogh István „ n • • P -  „

f) Bélák Istvánné alapítvány (Sopron, egyházkerületi pénz-
tárban) . . ' . 500"— „

. Összesen : 1578-10 K
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2. Egyházközségi és egyházmegyei gyámintézeteknél :
Győri egyházmegye..............................
Kemenesaljái „ ..............................
Somogyi „ ..............................
Soproni alsó „ ..............................
Soproni felső „ ..............................
Tolna-baranya „ ..............................
Vasi felső „ ..............................
Vasi közép „ ..............................
Veszprémi „ ..............................
Zalai „ ..............................

Összes bevétel

1100-80 K 
772-64 „ 
357-87 „ 
636-30 „ 

3336-85 „ 
1206-57 „ 
5073-67 „ 

926 34 „ 
1288-01 „ 
382 33 „ 

16659-48 K

B) Kiadás
1. Az egyházközségi gyámintézetek....................................
2. Az egyházmegyei '  „ ..............................
3. A soproni egyházkerületi pénztárba befizettetett a Bélák

Istvánná alapítvány.......................................................
4. Beutaltatott az egyházkerületi gyámintézeti pénztárba :

a) a győri ehmegyei gyámintézettől . 620-81 K
b) kemenesaljai „ ff . . . 458 68 ff

c) somogyi ff . . • 24334 ff

d) soproni alsó „ ff . . . 379-31 ff

e) soproni felső „ ff . . . 98887 ff

f) tolna-baranyai „ ff . . . 888-86 ff

g) vasi felső „ ff . . . 1949 48 ff

h) vasi közép „ ff . . . 502-97 ff

i) veszprémi „ ff . . . 611-49 ff

j) zalai ff . . . 256 — ff

k) egyházkerületi gyámintézeti alapítványi kama-
tokból 1022-43 és m. évi készlet 1"67 = 1024-10 ff

1) egyes adományokból . ........................................ 54-— ff

Összesen :

5668-59 K 
2512-98 „

500-—

7977-91 „ 
16659-48 K

C) Az egyházkeriileti gyámintézeti pénztárba beszállított 7977-91 korona
rendeltetése.

1. H atározo tt cé lra:
1. az egyetemes gyámintézeti pénztárba :

a) egyetemes alapokra . . .  . . . .  293-51 K
b) nagy szeretetadom ányra..............................  1156-30 „
c) a G. A. e g y le t r e .......................................... 152-48 „
d) a szabadrendelkezésü összeg fele . . . 2167-87 „

. e) alapítványi k a m a to k b ó l ..............................  282'— „ 4052-16 K
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II. Egyházkerületi alapokra : Áthozat: 405216 K
a) kér. tőkére....................... 9-98 K
b) „ á rv a h á z n a k ................291'38 „
c) „ leányiskolának . . . .  20'— „
d) Lőw Fülöp alapra . . . . 639 38 „ 96074 K
e) tőkésítendő alapítványi kamatok 129 27 „ 1090 01 „

2.

III. Külön rendelkezésű összeg:
a) Pozsonyi diakonissza anyaháznak
b) a lipcsei m issz iónak ..................
c) hazai missziói egyesületnek . 

Kiosztható :
a) a szabadrendelkezésü összeg fele
b) alapítványi kamatokból

Kukmér, 1914 okt. 25-én.

Tudomásul szolgál.

20-— K 
1 5 --  „
2 0 — „ 5 5 '-

2167-91 K
612-83 „ 278074 „ 

Összesen: 7977-91 K

Rájter János 
pénztáros.

1 4 .  Elnök beterjeszti és ismerteti az egyházkerületi gyámintézethez s 
ennek közvetítésével az egyetemes gyámintézethez beterjesztett segélykérvé
nyeket. Beérkezett :

a) a győri ehmegyéből : Börcs, Nagybarátfalu és Bezi kérvénye =  3 drb.
b) A kemenesaljai egyházmegyéből : Egyházashetye, Zalaegerszeg, Alsó- 

lendva, Pusztaszentlászló, Barlahida kérvénye =  5 drb.
c) A somogyi ehmegyéből: Antunovácz, Nagykanizsa kérvénye =  2 drb.
d) A soproni alsó egyházmegyéből: Magyarkeresztur, Nemeskér, Sobor 

és Répczeszemere kérvénye =  4 drb.
e) A soproni felső egyházmegyéből: Balf, Harka, Kismarton, Sopron- 

Bánfalva, Veperd és a locsmándi Bethania kérvénye =  6 drb.
f) A tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Gyönk, Szekszárd, Győré, 

Belecska, Dunaföldvár, Bolmány, Ráczalmás, Jánosmajor kérvénye =  8 drb.
g) A vasi felső egyházmegyéből : Szentgotthárd, Ujvörösvágás, Rohoncz, 

Németzsidány, felsőlövői tanítóképző és a pinkafői árvaház kérvénye =  6 drb.
h) A vasi közép egyházmegyéből : Sárvár, Szentsebestyén, Domonkosfa, 

Felsőcsalogány, Sál kérvénye =  5 drb.
i) A veszprémi egyházmegyéből: Bakonyszentlászló, Tapolczafő, Zala- 

galsa, Nemeshany, Fehérvárcsurgó, Naggyimót, Hánta,Tés, Sikátor, Sur, Adorján- 
háza, Csögle kérvénye = 1 2  drb.

j) A zalai egyházmegyéből : Öcs, Keszthely, Nemesleányfalu, Nagyvázsony 
kérvénye =  4 drb.

k) Négy lelkészözvegy kérvénye : Tóth Jánosné, Görög Lajosné, Blajsza
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Jánosné és Falaky Károlynéé, az egyetemes gyámintézethez, a Palló-féle ala
pítvány kamatjövödelméből nyerendő segélyért.

A bizottmány a kérvényekben felhozottak mérlegelése alapján, 
a következő segélyezési tervjavaslatot készíti :

Az egyházmegyék által első helyen ajánlottak közül a 800 K-ás 
kis szeretetadományra a szavazatok többségével Bakonyszentlászlót 
terjeszti fel.

A pénztáros kimutatása szerint kiosztás alá kerülő 278074 K 
összegből :

a Rupprecht-alap 80 K kamatját Répczeszemerének,
a Berzsenyi Miklós-alap két évi 160 K és a Káldy József- 

alap 40 K kamatját, összesen 200 K-át Egyházashetyének adja.
A külmisszió egyesületi alapító tagsági díj IV. részletére 25 K.
Börcsnek 200, Öcsnek 200, Szentgotthárdnak 200, Nagy

kanizsának 200 koronát.
a felsőlövői tanítóképzőnek 150, a pinkafői árvaháznak 

150 koronát.
Nagybarátfalunak 100, Zalaegerszegnek 100, Kismartonnak 

100, Gyünknek 100, Ujvörösvágásnak 100, Sárvárnak 100, Zala- 
galsának 100, Keszthelynek 100, Alsólendvának 100, Nemes
kérnek 100 koronát.

„Lelki Fegyverére az elnök által kiutaltatott 100 K, utazási 
díjakra: elnöknek 160 K, pénztárosnak 60 K, Horváth Dezső 
jegyzőnek 50 K, összesen =  270 K.

Visszatartva 5 K 74 f. Főösszeg — 2780 74 kor.
Úgy a figyelembe vett, mint az itt mellőzött kérvények pár

to lóig felterjesztendők az egyet, gyámintézethez.
Ugyanoda terjesztetnek fel a Palló-alap kamataiból való segé

lyezésre Tóth Jánosné, Görög Lajosné, Blajsza Jánosné és Falaky 
Károlyné lelkészözvegyek kérvényei.

1 5 .  A zalai egyházmegyei gyámintézet indítványozza, hogy a velünk 
politikai szövetségben élő ausztriai evangélikus hívekkel a gyámintézet minden 
politikai célzat kizárásával tisztán a hitélet terén bizonyos összeköttetést 
létesítsen.

A bizottmány az indítványt elfogadja.
16- A veszprémi egyházmegyei gyámintézet indítványozza, hogy a 

gyámintézet adjon ki az elébe kitűzött célt ismertető képes röpiratkákat.
A bizottmány az indítványt elfogadja és felkéri mindazokat, 

akik ilyen röpiratkák készítésére magukban kedvet és képességet 
éreznek, ilyenek szerkesztésére és beküldésére, hogy kinyomatásuk 
és terjesztésükről gondoskodás történhessék.

17. A vasi közép ehmegyei gyámintézet indítványozza annak nyilván
tartását, hogy melyik gyülekezet mennyi segélyben részesült a gyámintézet
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részéről s ezen célból ajánlja egy nyilvántartó könyvnek, vagyis törzskönyv
nek beszerzését és vezetését.

A bizottmány Rájter János pénztárost felkéri egy ilyen „Törzs
könyvinek beszerzésére és a kerületünkből segélyben részesült 
és részesülő egyházközségeknek a múltra nézve a lehetőség szerint, 
a jövőt illetőleg pedig pontos nyilvántartására.

1 8 -  Dr. Berzsenyi Jenő Öméltóságának azon indítványa, hogy Nagy 
Sándor lelkész imádsága és az elnök gyűlést megnyitó beszéde jegyző
könyvbe foglaltassák,

egyhangú helyesléssel elfogadtatott.

A tanácskozás tárgysorozata kimeríttetvén, a bizottmányi ülés az összes 
jelenlevők bevonásával Kiss János egyházi és Károlyi Endre h. világi elnök 
vezetése mellett közgyűléssé alakul át. Mit az elnök megnyitván:

1 . Olvastatott az egyházkerületi gyámintézeti bizottmánynak a fentebbi 
1 —17. pont alatt foglalt jkönyve.

A közgyűlés a bizottmány összes megállapodásait és javas
latait elfogadja s határozati erőre emeli.

Í2- Kiss János e. elnök megköszöni a megjelenteknek buzgalmát és ér
deklődését, további lankadatlan munkára serkentve, 

a közgyűlést buzgó imával bezárja.
Kmf.

Jegyezte :

H i t e l e s í t i k :

Madár Mátyás s. k.
h. jegyző.

Károlyi Endre s. k.
h. V. elnök.

Kiss János s. k.
e. elnök.

Tompa Mihály s. k.
b. tag.

Varya Gyula s. k.
b. tag.



Jegyzőkönyv.
F e l v é t e t e t t  a  d u n á n t ú l i  á g .  h i f v .  e v .  e g y h á z k e r ü l e t i  g y á m i n t é z e t n e k  C z e l l -  

d ö m ö l k ö n ,  1 9 1 5 .  é v i  a u g u s z t u s  1 7 - é n  t a r t o t t  k ö z g y ű l é s é r ő l .

Jelen voltak : Nt. Kiss János egyházker. gyámintézeti egyházi elnök, 
mélt. és főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök, mélt. dr. Berzsenyi Jenő egyházker. 
felügyelő, az egyházmegyei gyámintézeti elnökök, az esperesi kar, lelkészek, 
tanítók és érdeklődő közönség nagy számban.

M e l y  a l k a l o m m a l :
] .  Buzgó közös ének és imádkozás után Kiss János egyh. elnök szere

tettel köszönti a régi vezéreket, püspök úr és felügyelő úr Öméltóságáikat, a 
kerületi gyámintézeti bizottság tagjait s az összes megjelenteket. A világi 
elnöki szék ideiglenes elfoglalására felkéri dr. Hering Zsigmond urat, s he
lyettes jegyzőül Pálmai Lajos győri lelkészt. Megállapítja ezen közgyűlés 
szabályszerű összehívását s a jelenlevők nagy számára való tekintettel a 
határozatképességet.

£2- Jelenti egyházi elnök, hogy a múlt évi december l-én Czelldömölkön 
tartott kér. gyámintézeti közgyűlés határozata szerint a lemondás folytán meg
üresedett kerületi gyámint. világi elnöki szék betöltése céljából felhívta az 
egyházmegyei gyámintézeteket, hogy világi elnököt választó szavazataikat 
adják be. — A szavazati lapok minden esperességből beérkezvén, azokat 
elnöklete alatt Rájter János pénztáros és Éder József ellenőr urakból álló 
bizottság felbontotta. Beterjeszti az eljárásukról szóló jelentést és jegyző
könyvet, melyek felolvastatván, kitűnt, hogy az egyházmegyei gyámintézetek 
a világi elnöki állásra nagys. Károlyi Endre urat, a kemenesaljai gyámintézet 
világi elnökét választották meg nagy szótöbbséggel. Ezen jelentés és jegyző
könyv alapján tehát Károlyi Endre urat a dunántúli egyházker. gyámintézet 
szabályszerűen megválasztott világi elnökének jelenti ki. — Felkéri Madár 
Mátyás, Rájter János, Éder József, Hrabovszky Mór, Nagy Pál és Ajkay Elemér 
urakat, hogy őt közgyűlésünkbe meghívni szíveskedjenek.

3 -  A megválasztott világi elnök úr megjelenvén Kiss János, meleg 
szavakkal köszönti őt az elnöki székben, mint a kerületi gyámintézetnek 
bizalommal megválasztott új vezérét s kérdi, elfogadja-e ezen szeretettel fel
ajánlott állást I Károlyi Endre errevaló készségét jelentvén ki, egyházi 
elnök üdvözli őt abban a nemes hivatásban, melyben előtte áldásos munkát
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végeztek oly sokan s melyben a lelkes, szerető szivü ember szent munkakört 
talál most is. Ilyen lelkes, szerető szivü férfiút ismer és tisztel elnöktársában 
s kéri közös munkájukra Isten áldását. Legyen működésének irányítója a 
résztvevő szeretet, gyümölcse a hálás szivek hű ragaszkodása.

4 -  Mélt. és főtisztelendő Gyurátz Ferenc püspök űr az egyházkerület nevé
ben üdvözli Károlyi Endre vil. elnök urat. „Fogadja Nagyságod — úgymond — 
szives üdvözletemet ez alkalommal, hogy a dunántúli egyházkerületi gyám
intézet bizalommal szólítja az elnöki székbe. A gyámintézet szent ügyet szolgál. 
Képviselője az önző, bajoskodó világban a Jézus szellemének, a szeretetnek. 
Az a hivatása, hogy ahol a balsors sebet vág, gyógyítson, legyen nemtő, 
mely balzsamot hint s ahol zúg a vészharang, siessen segítő kezet nyújtani. 
Szép és magasztos feladat. Örülhetünk, hogy a gyámintézet kihat népünk 
életébe s visszhangot kelt a szeretet szava a jóltevő áldozatkészséggel. Ennek 
a munkának folytatására hívja a bizalom szava Nagyságodat. Igaz, ez a 
munka világi dicsőséget, fényt nem igér, de vár áldozatkészséget, lelkesedést 
a szent ügyért, a babér itt a szép hivatás boldogító tudata és a hála az 
evangélikus testvérek szivében, mely nem szűnik meg áldást kérni arra, aki 
lelkesedését hozza ide. Isten áldja, kisérje munkáját, Írjon be sok szép lapot 
a múlt dicső emlékei közé. Sokáig hallhassa a meleg szivek üdvözletét: 
áldja, éltesse az Isten!“

ö -  Károlyi Endre válasza: Megindulva hallgattam méltóságos püspök 
urunk és egyházi elnöktársam szives üdvözlő szavait. Köszönöm az előlegezett 
bizalmat. Kétséggel jöttem ide, vájjon a nagynevű elődök munkáját sikerrel 
folytathatom-e, — de ez a meleg fogadtatás: buzdítás, mely erőt ad nekem- 
Fogadja az egyházkerületi gyámintézet őszinte köszönetemet, Ígérem, hogy a 
bizalmat megérdemelni igyekezem.

O . Egyházi elnök fájó szívvel jelenti, hogy volt világi elnökünk, báró 
Solymossy Ödön, kit hosszas betegsége akadályozott abban, hogy megválasz
tatása után a velünk való munkálkodásra csak egyszer is megjelenhessen s kj 
ezen betegállapota által kényszerítve, már a múlt évben lemondott elnöki méltó
ságáról, f. évi május 19-én megtért a minden halandók útján apáihoz. Indít
ványozz^, hogy a gyámintézeti közgyűlés fejezze ki jegyzőkönyvileg részvétét 
s adjon ennek a részvétnek az özvegyhez intézendő iratban kifejezést. Be
jelenti egyúttal, hogy a boldogult temetésén a gyámintézet képviseletében 
megjelent s a ravatalra koszorút helyezett.

A gyámintézeti közgyűlés őszinte megilletődéssel értesül hiva
talosan volt világi elnökének elhunytáról. Emlékezetét kegyelettel 
örökíti meg jegyzőkönyvében s megbizza az elnökséget, hogy a 
gyűlés fájdalmas részvétének legyen az özvegy előtt részvétirat küldése 
által tolmácsolója. Jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az egyházi 
elnök a temetésen megjelent s a koporsóra koszorút helyezett.

T .  Egyházi elnök őszinte fájdalommal jelenti, hogy gyámintézetünk 
egyik buzgó munkása, nagyt. Horváth Dezső kerületi gyámintézetünk év-
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tizedeken át fáradhatatlanul dolgozó jegyzője 1914. évi december hó 3-án 
elhunyt.

A közgyűlés igaz részvéttel vesz tudomást hűséges munkásá
nak elhunytáról s emlékezetét jegyzőkönyvben megörökíti. A megüre
sedett jegyzői állásra egyhangúlag megválasztja Pálmai Lajos győri 
lelkész urat.

Ö- Egyházi elnök fájdalommal jelenti be Tomka Gusztávnak, a tolna
baranyai egyházmegyei gyámintézet buzgó egyházi elnökének és dr. Dénes 
Eleknek, a vasi közép egyházmegyei gyámintézet nagyérdemű világi elnöké
nek halálát.

A gyámintézeti közgyűlés igaz részvétének ad kifejezést a 
hű munkatársaknak elhunyta felett s emléküket kegyelettel fogja 
megőrizni.

9 -  Jelenti egyházi elnök, hogy az egyházmegyei gyámintézetekben a 
következő változások történtek : a soproni felső egyházmegyei gyámintézet 
egyházi elnöke Schrödl József Lajtaújfaluból Petőfalvára költözött; a tolna
baranyai egyházmegyei gyámintézet egyházi elnökévé Müller Róbert felsőnánai 
lelkész, — a vasi közép egyházmegye egyházi elnökévé Kováts István mura- 
szombati lelkész, — a vasi felső egyházmegye egyházi elnökévé Geisztlinger 
Pál felsőőri lelkész, — a vasi közép egyházmegye világi elnökévé ajkai Ajkay 
Elemér választatott meg.

A közgyűlés szeretettel üdvözli az új munkásokat s működé
sükre Isten áldását kéri.

I O .  Olvastatott Éder József kerületi gyámintézeti ellenőr következő 
jelentése :

Rájter János kerületi gyámintézeti pénztáros 1914. évi számadásáról 
tüzetes átvizsgálás után a következőket jelenthetem :

I. Az évi forgalomban.
1. B evéte l......................................................................... 8496 30 K
2. K ia d á s ............................................................. ...... , 8528 54 „

Túlkiadás : 32 24 K
mely összeg a pénztáros javára megtérítendő.

II. Az Alapok 1914. évi december 31-iki állása.
1. Rupprecht Lajos alap (értékpapír) . . . . .  2000-— K
2. Káldy József alap „ 1000-- K

(tkpt. betét) 134-43 „ 1134-43 „
3. Berzsenyi Jenő alap (tkpt. betét) . . . .  149-77 „
4. Berzsenyi Miklósné alap (tkpt. betét) . . . . 2036-81 „
5. Véssey Sándor alap (tkpt. betét) . . . . 1000-— „
6. Petrics-alap (tkpt. betét) . . . . . . . .  428 08 „

Átvitel : 6749 09 K
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Áthozat : 6749 09 K
7. Luther-alap (tkpt. b e t é t ) ........................
8. Lőw Fülöp alap (hadikölcsön kötv.) 600'— K

136-24 „

(tkpt. betét)
9. Bélák Istvánné alap (hadikölcsön kötv.)

127 54 „ 
500'— K

727-54 „

(tkpt. betét) 33 39 „ 533-39 „
10. Kézi pénztár (az 1913. és 14. évi kamatok nélkül)

Összesen :
207-42 „ 

8353 68 K
A pénztáros az egyes egyházközségeknek megszavazott segélyösszegeket 

hadikölcsönkötvényekkel fizette ki névértékben, az árkülönbözet folytán meg
maradt 77 K 50 f-t utólagos jóváhagyás reményében a Lőw Fülöp alaphoz 
csatolta és tőkésítette. Bizonyosnak tartom, hogy az utólagos jóváhagyást 
meg fogja kapni.

A jelentésem II. pontja alatt felsorolt alapokról szóló takarékpénztári köny
veket és értékpapírokat szelvényeikkel együtt 1915. évi május 17-én átvizs
gáltam és igazolom, hogy meg vannak és úgy tőkeösszegeik, mint kamataik 
a számadásban felsorolt összegekkel pontosan egyeznek. Valamennyi bevételi 
tételt a megfelelő okmányokkal, valamennyi kiadási tételt a nyugtákkal egye
zőnek találtam. — Ezek alapján javaslom, hogy Rájter János pénztáros úrnak 
1914/15. évi számadására vonatkozólag gondos fáradozásának méltánylása 
mellett a felmentés a szokásos fenntartással megadassák.

Nemescsó, 1915 julius 22. Éder József s. k.
ellenőr.

Tudomásul szolgál. A pénztárosnak ezen jelentés alapján a 
szokásos fenntartások mellett a gyűlés a felmentvényt megadja s 
neki, valamint az ellenőrnek buzgó fáradozásuk méltatása mellett 
köszönetét mond.

11- Jelenti egyházi elnök, hogy a pénztáros az alább következő vagyon
kimutatás szerint a kerületi gyámintézet alapjaiból és alapítványaiból 600 K-t 
hadikölcsönkötvényben helyezett el.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
I S .  Olvastatott az egyházi elnöknek a gyámintézeti munkásságról szóló

következő jelentése :
Ami az esperességi és helyi gyámintézetek ez évi munkálkodását illeti, 

arra nézve örömmel jelentem, hogy az idei jövedelem 4070 K 96 fillérrel, 
sőt ha a kerületi kamatjövödelemnek 106-72 K többletét is hozzászámítjuk, 
4177 68 K-val nagyobb a tavalyinál. Olyan örvendetes eredmény ez, hogy 
nem mulaszthatom el köszönetemnek kifejezését .azokkal szemben, akik e 
siker elérésén közremunkáltak, legelsőben az adakozók, azután az adományok 
gyűjtésében fáradozó lelkészek és tanítókkal szemben. — Óhajtanám, hogy 
ez a szép növekedés ne pusztán a mostani rendkívüli idők által meglágyított
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szivek kivételes felbuzdulásának legyen eredménye, hanem a gyámintézet 
szent céljai megértésének s a gyámintézet Istennek tetsző munkálkodása meg
kedvelésének beszélő jelensége ! Kérem a lelkésztársakat, tartsanak ki a megkez
dett irányban való továbbhaladásban s a jó cselekedetekben ne fáradjanak meg !

Ezen fentebb általánosságban vázolt munkának eredményét a következő 
részletezés tünteti fel:

a) a győri esperességi gyámint. bevétele volt 1390’19 K (-j- 289-39)
b) a kemenesaljai f f f f ff f f 884-01 f f ( +  111-37)
c) a somogyi f f f f f f f f 454 66 f f ( +  9679)
d) a soproni alsó f f f f f f f f 66668 ff ( +  30-38)
e) a soproni felső f f f f f f f f 5137 82 ff (4- 1800-97)
f) a tolna-baranyai f f f f f f f f 1757-46 ff ( +  55089)
g) a vasi felső f f f f f f f f 6288 36 f f ( +  1214-69)
h) a vasi közép f f f f f f f f 1066-53 f f ( +  140-19)
i) a veszprémi f f f f f f f f 1266-53 f f ( —  2115)
k) a zalai f f f f f f f f 23977 f f ( —  142-56)
1) a kerületi alapok és alapítványok jövödelme 113082 „ (-(- 106 72)

Összesen tehát 20282'83 korona.
Nyolc esperességben nagyobb, kettőben kevesebb az idei eredmény a 

tavalyinál. A 4177 68 K többletben 1800 kor. hagyomány tőkésítésre.
Ha a gyűjtött összeg nagyságát összehasonlítjuk a lelkek számával, a 

következő tanulságos dolgokat tudjuk meg: A győri egyházmegyében adott 
egy-egy lélek a gyámintézet céljaira 7 3 f-t, a kemenesaljaiban 4 7  f-t, a 
somogyiban 3 4  f-t, a soproni alsóban 5‘8 f-t, a soproni felsőben 157 f-t, 
a tolna-baranyaiban 3 i  f-t, a vasi felsőben 215 f-t, a vasi középben 3 f-t, 
a veszprémiben 5 f-t, a zalaiban 5 9 f-t. — Ezek az arányszámok fokmérői 
az egyes esperességi gyámintézetek hevülésének, mellyel a gyámintézet iránt 
buzognak. Vagy talán a vezetők lelkességének is!

Felsorolom itt azokat a gyülekezeteket, nem megdicsérésük céljából, 
hanem a mi magunk épülésére, esetleg a példaadás végett, melyek 100 ko
ronán felül adakoztak. — A győri egyházmegyében: Győr 62748, Lébeny 
106-60, Tárnokréti 10392. A kemenesaljaiban: Kissomlyó 147-57, Czell- 
dömölk 13560. A soproni alsóban: Vadosfa 12303, Nagygerezsd 115-40. A 
soproni felsőben: Ágfalva 168-19, a lyceumi ifj. gyámint. 236-45, Locsmánd 
344-67, a soproni nőgylet 832-95, Sopron város 2828-21. (Ebben alapítvány 
1500 K.) A tolna-baranyaiban: Szárazd (2 évi) 11190, Bonyhád 120 10, 
Kéty 136—, Hidas 195-—. A vasi felsőben: Némethidegkut 10044, Nagyszent- 
mihály 12267, Felsőőr 131‘22, Rohoncz 133-57, felsőlövői ifjúság 194-87, 
Városszalonak 273 40, Vasdobra 273 64, Ókörtvélyes 343"53, Kőszeg 42511, 
Borostyánkő 551-77, Felsőlövő 884 69, Pinkafő 1136-07, Kukmér 1327-31. 
A vasi közép egyházmegyében : Bodóhegy 155-62, Battyánd 138 38, Szombathely 
11P40. A veszprémi egyházmegyében: Várpalota 18921, Pápa 18094.
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Olyan gyülekezetek is voltak, melyekben az idén szünetelt a gyám
intézeti munka. Ilyenek: Alhó, Bábony, Sárszentlőrincz, Pécs Tab, és Somogy- 
döröcske. Legnagyobbrészt olyan gyülekezetek, hol a lelkészi állás üresedés
ben volt. Ami ismét bizonyíték arra, hogy a vezetőktől sok tekintetben függ 
a gyámintézeti munka eredménye.

A fentebbi gyűjtésből, illetőleg összjövedelemből beküldöttek az esperes- 
ségi gyámintézetek a kerületi pénztárba szabadrendelkezésre :

a) a győri egyházmegye ........................  605-32 K
b) a kemenesaljai n ........................  403-38 „
c) a somogyi n ........................  185-74 „
d) a soproni alsó 99 ........................  263-36 „
e) a soproni felső 99 ........................  606-90 „
f) a tolna-baranyai 99 ........................ 817-18 „
g) a vasi felső 99 ........................  1579-70 „
h) a vasi közép W ........................  450 47 „
i) a veszprémi 99 ........................  351-88 „
k) a zalai 99 ........................ 171-80 „

Összesen : 543573 K
Ennél a pontnál bátor vagyok megjegyezni, hogy egyik-másik esperes- 

ségi gyámintézet, úgy látszik, egyáltalában nincs tekintettel a kiosztásnál az 
alapszabályok imperativ rendelkezésére. Az alapszabályok úgy Írják elő, hogy 
a gyámintézet jó nevének felhasználásával gyűjtött összegekből az offertoriumi 
adomány csorbítatlanul, minden fokozaton a nagy szeretetadományra adandó, 
a többi gyűjtésnek V4-ed része felett rendelkezik a helyi gyámintézet s a 
fennmaradó összeget be kell küldeni az esperességi gyámintézethez. Az es- 
perességi gyámint. a hozzáküldött összegnek 1/6-ad része felett rendelkezhetik, 
a többit köteles beszolgáltatni a kerülethez.

Kérem az esperességi és helyi gyámintézeteket, hogy az alapszabályok 
ezen követelményeire legyenek figyelemmel. Nézzék! Ki tartsa meg ezeket az 
általunk hozott alapszabályokat, ha mi magunk tudatosan megszegjük őket! 
Éppen pénz dolgában nem szabad az előirt szabályok ellenére cselekedni, 
mert nemcsak anyagi, hanem ami súlyosabb, morális felelősséggel is tartoz
nak a vezetők a kezükre bizalommal adott összegekért. Ezeket nem szabad 
másra fordítani, mint amire adva voltak !

Még egy körülményre vagyok bátor szives figyelmüket felhívni. Az 
alapszabályok kötelezőleg előírják az évi offertorium tartást. Az országszerte 
minden gyülekezetben, egyházmegyében és kerületben így összegyűlt s az 
egyetemes gyámintézethez csorbítatlanul felküldött offertoriumból ad az egyetem 
évenkint 4, 800—800 K-t kitevő u. n. kis szeretetadományt a négy egyházker. 
részére. Az ezen felül maradt összeget pedig, mely úgy 4000 K körül szokott lenni, 
felváltva a megállapított sorrend szerint adja nagy szeretetadomány cimén évenkint 
más egyházkerületnek. Minél nagyobb az ezen kútforrásból begyült összeg,
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annál nagyobb a nagy szeretetadomány összege, annál gyökeresebben fel
segíthetünk általa egy-egy szegénységgel küzdő gyülekezetei.

Azért voltam bátor ezeket itt elmondani, mert amint az esperességi 
számadásokból kitűnik, több egyházközség, a kerületben nem helyez súlyt 
arra, hogy az alapszabályok idevágó rendelkezései betartassanak. Nem tartott 
u. i. az idén offertoriumot : a győri esperességben 10, a soproni alsóban 1, a 
tolnaiban 15, a vasi középben 2, a veszprémiben 16 gyülekezet helyi gyám
intézete.

A segélyt kérő gyülekezetek szives figyelmébe ajánlom — innét talán 
általánosabban tudomásul szolgál —, amit elnöki körleveleimben tavaly is, az 
idén is megirtam volt, hogy mikor a gyámintézethez folyamodnak, ne Írjanak 
külön kérvényt, ne írjanak p. o. a gyámintézet mind a három fokozatához 
más-más folyamodványt. Elegendő, ha a rendelkezésükre bocsátott rovatos 
kérdő ivet a valóságnak megfelelőleg, hiven kitöltik egyszer. Ez a hiven ki
töltött rovatos iv, melyből nem egyének beszélnek hozzánk, sokszor igen 
szubjektív formában arra törekedve, hogy megindítsák az olvasót, hanem 
tények, minden szentimentalizmus nélkül. Ez a kitöltött rovatos iv felmegy 
a gyámintézet összes fórumaihoz s pótolja a külön Írott folyamodványt.

Arra is kérem a kérvényező gyülekezeteket, hogy kérvényeikben ne 
mondják meg s ne kössék ki, hogy ők a szeretetadományért vagy valamelyik 
más nagyobb alapítvány nagyobb összegű kamataiért folyamodnak. Mert ha 
ilyenben nem részesülhetnek, esetleg a kisebb adománytól is elesnek.

Egyházi elnök úrnak ezen kimerítő jelentése örvendetes tudo
másul szolgál. Neki a gyámintézet körül kifejtett lelkes munkás
ságáért a közgyűlés hálás köszönetét mond. Az alapszabályok 
pontos betartására való felhívását azzal ajánlja az alsóbbfoku 
gyámintézetek figyelmébe, hogy annak pontosan megfeleljenek.

1 3 .  Rájter János, egyházkerületi gyámintézeti péntáros a következő 
jelentést terjeszti be :

Jelentés a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi gyámintézet 1915. 
évi bevételéről és kiadásáról :

Bevétel :
egyházközségeknél: kamatokból. 952 86 K

perselyekből.......................................... 1217 08 „
egyháztagoktól.................................... 8259 54 „
elemi is k o lá k b a n .............................. 1048-05 „
felsőbb iskolákban.............................. 198-10 „
alkalmi g y ű jté se k b ő l........................ 3402-59 „
adom ányokból.................................... 532-68 „ 15610-90 K
alapítványokból . . . - . 1671-06 K
szeretetadomány (offertorium) . 910-83 „ 2581-89 „

Átvitel : 18192-79 K
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Áthozat : 18192-79 K
egyházmegyéknél : kamatból . . . . 232 57 K

adományok . 96 92 „ 329-49 „
alapítványi kamat 24419 K
szeretetadomány (offertorium) . 385 87 „ 630 06 „

kerületnél :
Királyföldy Péter alap kamataiból . 470 — K
Ostffy Pál » - » 9 4 - -  „
Rupprecht Lajos » n 80"— „
Káldy József f f  » • 46-45 „
Berzsenyi Jenő f f  n

9978 „
Berzsenyi Miklósné n  f f 99 54 „
Véssey Sándor » f f 48 85 „
Petries ff ff 20 01 „
Luther » » 6 -  „
Lőw Fülöp f f  » 31-28 „
Bélák Istvánné ff ff 32-43 „
Hadikötvény árfolyamnyereség 92-52 „
Lőw Fülöp alapra adományok: Kővágó- 

örs 5 K, Varga Gyula esp. Vönöczk 
5 K, Madár Mátyás lelkész Felpécz 
4 K, Mészáros István leik. Kemenes- 
hőgyész 2 K, N. N., Varga Gyula 
esp. utján 2 K, soproni felső egy
házmegye adománya 9’98 =  2798 „

Offertorium....................................  139'32 „ 1288’14 „
Összesen : 20440'48 K

Ezen összeghez hozzájárult:
1 . a győri ehm. gyámint. . . 1390-19 K-val
2. a kemenesaljai f f f f

. . 88401 f f

3. a somogyi f f f f
. . 45466 ff

4. a soproni alsó f f f f
. . 66668 f f

5. a soproni felső f f f f
. . 5137-82 f f

6. a tolna-barányai f f f f
. . 1757-46 f f

7. a vasi felső f f *9
. . 6288-36 f f

8. a vasi közép f f f f
. . 1066-53 ff

9. a veszprémi ff f f
. . 1266-86 f f

10. a zalai f f f f
. . 239-77 f f

11. az ehker. gyámintézet . . 1288-14 f f

Összeg 20440 48 K
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Kiadás :
Szabadrendelkezés történt : 
a győri ehm. gyülekezetek 411-80, az esp. 26264,

*

összesen
a kemenesaljai „ 18301, 99 9) 22670, 99

a somogyi „ 9 99 99 161-46, 99

a soproni alsó „ 115-69, 99 99 155-88, 99

a soproni felső „ 3805 32, » 99 342-59, 99

a tolna-baranyai „ 187-12, 99 99 427-12, 99

a vasi felső „ 3174 84, 99 99 744 38, 99

a vasi közép „ 183-56, 99 99 342-08, 99

a veszprémi „ 177-33, 99 99 39934, 99

a zalai „ 1-22, 99 W 3855, 99

Összesen : 823917, az esp. 3115-85, összesen

1. Átutalás az egyházkerületi gyámintézeti pénztárba
a) Szabadrendelkezésre adott:

a győri egyházmegyei gyámintézet . . . 605-32
a kemenesaljai „ „ . . .  403 38
a somogyi „ „ . . .  18574
a soproni alsó „ „ . . .  263-36
a soproni felső „ „ . . .  606'90
a tolnabaranyai „ „ . . .  817'18
a vasi felső ,, „ . . .  157970
a vasi közép „ „ . . .  450-47
a veszprémi „ „ . . .  351-88
a zalai ,, „ . . .  171-80

b) Kerületi alapokra : győri ehmegye 34 —, somogyi egyház
megye 10’—, soproni alsó 57 92, soproni felső 56-80, tolna
baranyai 33-02, vasi felső 20 —, vasi közép 6'94, vesz
prémi 75 '48...............................................................................

c) egyet, tőkére: soproni felső 501—, tolna-baranyai 2-10, vasi
felső 27'87, veszprémi 1777 ................................................

d) háborukárosult gyülekezeteknek: vasi felső 300-31, vesz
prémi 100-— .........................................................................

e) jubileumi alapra tolna-baranyai 8-46, vasi felső 5-—, vasi
közép 3"29, veszprémi 8 8 8 ................................................

f) Luther-alapra : tolna-baranyai 2 53, vasi felső 5 '—, vesz
prémi 1 T 5 5 ..............................................................................

g) Székács-alapra: to lna-baranyai..........................................
h) nagy szeretetadományra : győri 76-15, kemenesaljai 68'92, 

somogyi 87-46, soproni alsó 73 83, soproni felső 190 77,
Átvitel :

673-72 
40971 
161-46 
271-57 

4147-91 
614-34 

3919-22 
525-64 
576 67 

5477 
1135501

543573

294 16

9774

400-31

25-63

1908
1-56

17626-22
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Áthozat: 1762922
tolna-bâranyai 253-32, vasi felső 405-26, vasi közép 79' 19, 
veszprémi 111-78, zalai 13 20 ..........................................  1359*88

i) Gusztáv Adolf-egyletre : győri 1 —, Kemenesaljái 2 —, 
somogyi 10’—, soproni felső 85 44, tolna-baranyai 24-95,
vasi felső 26 —, vasi közép 1'—, veszprémi 12-85 . . 163 24

j) egyházkerületi alapok, kamatok és adományok . . . .  1148-82
k) egyházkerületi offertorium........................................................ ........... 13932

20440-48
Az ehközségi és ehmegyei gyámintézetek tehát felhasználtak 11355-01 K-t 
Az ehker. gyámintézeti pénztárba be lett utalva . . . .  9085-47 K

A kerületi gyámintézeti pénztárba átutalt 9085'47 K-ból :
1. a központba küldendő: Királyföldy Péter-alap kamatjából 

235'—, Ostffy Pál-alap kamatjából 47-—, szabadrendelk.
271786, egyetemes tőkére 97-74, jubileumi alapra 2563,
Luther-alapra 19 08, Székács-alapra P56, nagy szeretetado- 
mányra 1499 20, Gusztáv Adolf-egyletre 163-24, háboru- 
károsult gyülekezeteknek 400 3 1 ..........................................

2. Tőkésítendő: Káldy József-alap kamatjából 6'45, Berzsenyi
Miklósné-alap kamatjából 99‘54, Petrics-alap kamatjából 
20 01, Luther-alap kamatjából 6 01, Lőw Fülöp-alapnál : 
kamatból 31‘28, árfolyamnyereség 7750, adományokból 
27'98 ; Bélák Istvánné-alapnál : kamat 32 43, árfolyam- 
nyereség 15'— .........................................................................

3. Tiszteletdíjakra fordítandó......................................................
4. Kiadásokra fordítandó: múlt évi túlkiadásokra 3224, idő

közi kiadásra 40'52, folyó költségre 75T 1 ........................
5. kér. alapok gyarapítására fordítandó: kér. árvaházra 197-69,

Lőw Fülöp-alapra 61'—, kőszegi f. leányiskolára 10-—, 
kerületi tőkére 25 47 ............................................................

6. K iosztha tó ..............................................................................
Összeg : 9085-47

Kerületi gyámintézeti tőkék kimutatása :
Rupprecht Lajos alap 2000'— K
Káldy József „ 1000-— „
Káldy József „ tartalékja 149-68 „ ebből 100 K 5V2°/o-os hadikötvény, 49-68 betét
Berzsenyi Jenő „ 1187-78 „ ff 1000 f f » „ 187-78 „
Berzsenyi Miklósné,, 2136-35 „ f f 2000 f f  f f „ 136-35 „
Véssey Sándor „ 1136-85 „ f f 1000 „ „ „ 136-85 „ -
Petrics-féle „ 448-26 „ f f 400 f f  f f „ 48-26 „
Luther „ 151-44 „ 100 „ „ 51-44 „

Átvitet : 8210 36 K, ebből 4600 K 5>/2°/o-os hadikötvény, 610-36 betét

5206-62

316-19 
270"—

14787

294-16
2850-63
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Áthozat: 8210-36 K, ebből 4600 K 5 l/2°/o-os hadikötvény, 61036 betét
Löw Fülöp a l a p ...................  994-83 „ „ 300 „ „ „ 94 83

600 K 6°/o-os „
Bélák Istvánná alap . . . 547’43 „ „ 500 K 5V2%-os_____ „_______47-43

Összeg: 9752-62 K, ebből 5400 K 5V20/o-os hadikötvény, 752-62 betét 
„ 600 K 6°/o-os „

Kukmér, 1915 aug. 17-én. Rájter János
ehk. gyámint. pénzt.

Pénztárosnak ezen jelentése örvendetes tudomásul szolgál, 
s ezért neki a közgyűlés köszönetét mond.

1 4 .  Egyházi elnök előterjeszti a fenti jelentés alapján rendelkezésünkre
álló 2850 K 63 f összeg elosztására vonatkozó javaslatát :
1. 1. A Rupprecht Lajos alap kamataiból Répczeszemerének 80 —

2. A Berzsenyi Jenő „ „ Zalaegerszegnek . 99'78
3. A Káldy József „ „ Egyházashetyének 40'—
4. A pinkafői á r v a h á z n a k ....................................................... 100-—
5. A felsőlövői tan ító k ép ezd én ek ........................................... 150'—
6. Bezi, Tapolczafő, Sárvár, Belecska és Nemeskér egyház-

községeknek à 200 K ....................................................... 1000'—
7. Öcs, Pusztaszentlászló, Barcs egyházközségeknek à 150 K 450 —
8. Börcs, Kismarton, Zalaegerszeg, Veperd, Szekszárd, Ujvörös-

vágás, Felsőcsalogány, Bakonyszentlászló egyházközsé
geknek egyenkint 100 K ................................................. 800'—

9. Háborukárosult gyülekezeteknek........................................................ 130 85
Összesen : 2850 63

A gyámintézeti közgyűlés ezen javaslatot egész terjedelmében 
elfogadja és határozati erőre emeli.

II. Az egyetemes gyámintézethez való felterjesztésre ajánlja Sopron- 
bánfalvát a kis szeretetadományra (800 K), Szentgotthárdot a Haubner- 
alap kamataira (800 K). A többi itt segélyben nem részesült gyülekezetek az 
egyetemes gyámintézethez terjesztetnek fel megfelelő ajánlattal.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
l ö .  Pénztáros beterjeszti a Lőw Fülöp-alapra vonatkozó következő

jelentését :
Lőw-alapra adakozás 1914-ben.

Bognár Endre egyetemes gyámintézeti elnök . . . .  50'—
Porrogszentkirály................................................................... 3 '—
Balogh István le lk ész ........................ .................................... P—
Győri ehm. gyámintézet: esp. 2 0 —, Győrváros 10— . 30'—
Kemenesaljái ehm. gyámintézet: Kissomlyó 10—, Zala

egerszeg 2-— ..................................................................   12'—
Átvitel : 96 —
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Áthozat : 96'—
Soproni alsó ehmegyei gyámint. : Bük 10 —, Farád 10 —,

Rábaszentandrás 20 — , Nemeskér 5 '— ........................  45'—
Soproni felső ehm. gyámint. : Ágfalva 5-—, Sopronbánfalva 

3'—, Lépesfalva 2 —, Balf P37, Csáva 2, Fertőmeggyes 
7*81, Harka 5, Rabold 5, Lajtaujfalu 1*85, Kismarton 
r —, Locsmánd 43'10, Petőfalva 1*20, Ruszt 5 '—, Sop
ron 20 —, Veperd 10 —, Sopronkőhid 2 —, képezdei
belmissziói egylet 12'50 ................................................. 127 83

Tolna-baranyai......................................................................... 3005
Vasi felső: esp. 40’ —, Alsólövő 5'—, Borostyánkő 10’ — , 

Felsőlövői ifjúság 10' —, Felsőlövő 15’ —, Kőszeg 10' —, 
Kukmér 10—, Felsőőr 3 —, Nagyszentmihály 5, Német- 
hidegkut 5 —, Örisziget 3*—, Pinkafő 5-—, Rohoncz
51—, Vágod 3 —, Szentgotthárd 2 —, Városszalónak 5 — 136'—

Vasi közép: Bodóhegy 5 —, Domonkosfa 5-—, Körmend 
10‘—, Örimagyarósd 4-—, Péterhegy 3'—, Répczelak 
15 —, Szombathely 10—, Tótkeresztur 15—, Urai-
ujfalu 10'— ......................................................................... 77'—

Veszprémi: Ajka 1'—, Bakonyszentlászló 2 50, Hánta P— 
Lajoskomárom 2 —, Marczalgergelyi P —, Pápa 4 —,
Sikátor 3'—, Somlószőllős 2 —, Súr 2 —, Várpalota 3'—
Veszprém 30'— ..................................................................  5P50

Zala: Alsódörgicse 5 '—, Akaii 5 '—, Felsődörgicse 5'—,
Kisdörgicse 5— , Vászoly 3'—, Kapolcs 4'—, Öcs 2 —,
Nemesvigánt 2 —, Taliandörögd 2 —, Keszthely 5 '—,
Szepezd 2 '—, Mencshely 3 ' — , Nagyvázsony 5 —, Nemes
leányfalu 5'—, Szentantalfa 5 '—, Zánka 3 ' — , Nagy
vázsonyi nőegylet 5 '—, esp. gyámint. 10'—. . . ._______ 76 —

Összesen : 639 38

Lőw-alapra adakozás 1915-ben.
Varga Gyula esperes Vönöczk 5 '— K, Madár Mátyás lel

kész Felpécz 4'— K, Mészáros István lelkész Kemenes- 
hőgyész 2'— K, N. N. Varga Gyula főesperes utján 
2'— K, győri esp. gyámint 20'— K, Sopron 20'— K,
Locsmánd 1 P— K, Pinkafő 5 '— K, Némethidegkut 5'— K 74'— K 

Ez az utóbbi 74 korona az alap jelen álladékához, 994 83 K-hoz hozzá
csatolandó.

Örvendetes tudomásul szolgál. Mivel a múlt évben megállapított 
alapszabály szerint ezen alap az 1000 koronát elérte, kimondja 
a gyámintézeti közgyűlés, hogy a kamatok jövő évre kiosz
tassanak.
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Egyéb tárgy nem lévén, egyházi elnök megköszönve az összes jelen
levők érdeklődését a gyámintézet iránt, azt továbbra is áldozatkész figyel
mükbe ajánlja, Isten megsegítő kegyelmét kéri további munkánkra, s a
közgyűlést bezárja.

Hitelesítik : Jegyezte :

Kiss János
egyházi elnök.

Pálmai Lajos
jegyző.

Károlyi Endre
világi elnök.



Jegyzőkönyv.
F e l v é t e t e t t  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  g y á m i n t é z e t é n e k  

1 9 1 5 .  é v i  a u g u s z t u s  1 7 - é n  C z e l l d ö m ö l k ö n  t a r t o t t  ü n n e p i  k ö z g y ű l é s é r ő l .

1- Buzgó közösének után Kiss János egyh. elnökünk emelte fel szi
vünket leikéből fakadó imádság szárnyain az áldás és segítség forrásához, 
a jó Istenhez. Majd Magyary Miklós zalai esperes lelkes beszédben mutatott 
rá a gyámintézet magasztos feladataira, a Jelenések könyve 3. r. 12. v. alapján 
azt fejtegetve, hogy a gyámintézetnek oszlopnak, Isten nevével megirt osz
lopnak kell lenni.

;‘*2. Istentisztelet után Kiss János egyházi elnök az ünnepi közgyűlést 
megnyitja s mindenek előtt kegyelettel emlékezik meg volt világi elnökünkről, 
br. Solymossy Ödönről, aki mielőtt gyámintézetünk kormányrudját megfog
hatta volna, elköltözött az élők küzdelmeiből a békesség hazájába ! Áldja 
meg nyugalmát, emlékezetét az Isten !

A munka folytatására azonban Isten akarata s a hívek bizalma új vezért 
rendelt melléje Károlyi Endre elnöktársában, akit teljes bizalommal és szere
tettel üdvözöl ezen előtte nem új munkatéren 1 Legyen közös munkájukon 
Isten gazdag áldása.

3 -  Berzsenyi Jenő, egyházker. felügyelő úr Öméltósága is meleg szívvel 
köszönti az új világi elnököt. Öt a választás eredménye nem lepte meg, mert 
hisz Károlyi Endrét eddig is ott láttuk a Igyámintézet munkásai között. Kies 
helyre állította őt az Isten s szép örökség jutott neki osztályrészül. — Mert 
lehet-e magasztosabb élethivatás, mint Isten akaratának végrehajtója lenni. 
Üdvözli őt ebben a szent hivatásban s működéséhez szép sikereket kíván.

4 .  Bognár Endre, az egyetemes gyámintézet egyházi elnöke, az egyet, 
gyámintézet nevében üdvözli Károlyi Endrét, mint a dunántúli egyházkerület 
új világi elnökét. Evangélikus egyházunk egyik legszebb alkotása a gyám
intézet, mert a szeretet szülte, ápolta és tartja fenn, az a szeretet, amelyről 
a minden idők legnagyobb apostola azt mondja, hogyha az nincs bennünk, 
szólhatunk angyalok nyelvén, adhatjuk mindenünket a szegények táplálására, 
tudhatunk minden bölcsességet, lehet hegyeket mozdító hitünk, mégis olyanok 
vagyunk, mint a zengő érc és pengő cimbalom ! Sok szép emlék a múltból 
int feléje! A Chapo, Ostffy, Prónay, Rupprecht, Ihász és Berzsenyi nevek 
tündököltek egykor e székben, kiknek munkája folytatására hívja meg egy 
egyházkerület bizalma Károlyi Endrét! Kéri, hogy az elődöknek példáját kö-
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vetve, legyen gyámintézetünk buzgó lelkes vezetője kőzegyházunk boldog
ságára, Isten dicsőségére. Teljes bizalommal köszönti az egyet, gyámintézet 
nevében !

5 .  Károlyi Endre vil. elnök ezen üdvözletekre a következőket válaszolta :
Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Úr! Mélyentisztelt Egyetemes Gyám

intézeti Elnök Úr! Fogadják, kérem, mindketten mélyen átérzett köszönetemet 
hozzám intézett szives üdvözlő szavaikért. Tudom, hogy ezekkel is egyházunk 
és gyámintézetünk ügyét kívánták előmozdítani. Mégis méltóztassanak nekem 
megengedni, hogy kifejezzem affelett való örömömet, hogy éppen Berzsenyi 
Jenőtől és Bognár Endrétől hallhattam ezeket. Igaz, ezen körülmény figyel
meztet engem arra, amit nagyon helyesen méltóztatott megjegyezni Igen 
tisztelt Egyet. Gyámintézeti Elnök Úr, hogy nagynevű elődeim voltak e helyen 
s hogy nekem Berzsenyi Jenő helyét kellene betöltenem s egyenrangú munkát 
végeznem Bognár Endrével. — Ne méltóztassanak tehát csudálkozni, ha 
meghatottságtól elfogódva állok egyházkerületünk gyámintézetének m. t. köz
gyűlése előtt, midőn a hála érzetével szivemben mondok köszönetét egyház
megyéink gyámintézeteinek, munkásságom értékét messze túlbecsülő, de 
engem csak annyival inkább kitüntető bizalmáért, mellyel engem méltónak 
Ítéltek a kerületi gyámintézeti elnökségre.

Ezen állás díszt ád viselőjének és odaadó munkásságot kíván tőle.
Gyámintézetünket a messze jövőbe néző, bölcs előrelátásu alapítói nemes, 

magasztos cél szolgálatába állították. Vezetésére a múltban legjobbjaink vál
lalkoztak. Ezen elsőrendű tényezők együtthatása fellendítette a gyámintézetet 
és ma is örömmel állapíthattuk meg évről-évre történő erősbödését. De nem 
tagadhatjuk, hogy félszázados fennállása után nem érte el a fejlődésnek azon 
fokát, melyen őt mindannyian látni szeretnénk.

Ennek okát kutatva, úgy látom én, hogy igen sok hitsorsunk lelkében 
még ma sem él a gyámintézet fontosságának tudata. Pedig csak a szivek száz
ezreinek együtt dobbanása, elmék együtt akarása képes nagy célokat meg
valósítani. Meg kell tehát törnünk a közönyösségnek életet fojtó burkát, hogy 
minden hívünk tisztán lássa, teljesen megértse és átérezze a gyámintézet 
alapozó munkásságának nélkülözhetetlen, szükséges voltát.

Buzdítani fogjuk a csüggedőket, kitartásra ösztönözni az elfáradókat, 
hogy mindenek elsősorban önerejükre támaszkodjanak, mert ez a legbiztosabb 
alapja minden életnek.

Ha a gyámintézet feladatai és az elnökség teendői mellett vizsgálva ön
magamat, felvetem a kérdést, minő képességeket hoztam magammal e fontos 
állásba, — akkor be kell vallanom, hogy csak egy fegyverem van, egy erős
ségem, az én hitem. Ez engem soha eddig el nem hagyott s ez az én bizo 
dalmam ma is, hogy az én fogyatékosságomat erővé változtatja és javára 
fordítja a szent ügynek, melynek szolgálatába engem állítani méltóztattak.

De lennék bár birtokában sokoldalú, bőséges emberi tudásnak, diszíte-
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nének kiváló egyéni tulajdonságok, eredményt felmutatni nem tudnék, csak 
megfelelő munkatársak segítségével.

Szorongó szívvel jövök. Megkönnyíti lépésemet az én igen tisztelt elnök
társamnak, nt. Kiss János lelkész úrnak buzgósága, évek hosszú során át 
fáradhatlan munkássága közben szerzett teljes tárgyismerete és a lelkes tiszti
kar, mely őt eddig is körülvette. Kérem mindnyájukat, fogadjanak a mai 
naptól kezdve munkatársul.

Azonban, hogy a mi óhajunk valóra váljon, és gyámintézetünket a 
folyton növekedő igények kielégítésére képes, erős szervezetté fejlesszük, — 
ahhoz nem elégséges az elnökség semmiféle munkája, — arra nem képes a 
tisztikar minden lelkessége, ahhoz fokozott, intenziv és a lelkek mélyére ható 
munkába kell lépni az egyházmegyei gyámintézeteknek, az összes lelkész 
uraknak, az evang. tanítói kar minden tagjának és végül mindenkinek, aki 
erre erőt és hivatást érez magában. Mert szerény nézetem szerint gyám
intézetünk naggyá csak akkor lesz, ha nem egyesekre, nem egyes rétegekre, 
hanem az egész magyar evangélikusságra támaszkodik. Valamint anyagi kér
déseit is csak akkor lesz képes helyesen és kielégítően megoldani, ha nem
csak egyesek kisebb-nagyobb adományaiból meríthet, hanem rendelkezésére 
áll százezrek filléreinek ha nem is bőséges, de ki nem apadó forrása.

Mélyentisztelt Gyámintézeti Közgyűlés ! Alig egy éve múlt, mikor egy 
forró augusztusi napon, mintha őseink véres kardját hordta volna szét a 
táviró széles e hazában . . . minden magyar szív hevesebben dobogott, az 
emberek járása tétova lön, a készülő irtózatos vihar mintha előre széttépett 
volna minden köteléket, mely az embert a földi élethez fűzi : értékét veszíteni 
látszott minden anyagi vagyon, de láthattunk nyilvánosan, az utcán imádkozó, 
Istent segítségül hivó embereket és elült a gyülölség, haragosok kibékültek, 
vigasztalták és segítették egymást, megtalálták egymásban a testvért. . .

Ez volt a kezdete a népek véres tusájának, melyben a magyar nemzet 
királyhüsége és honszerelme oly fényes ragyogással tündöklik ! Mélyentisztelt 
Közgyűlés ! Sokan a mi hitsorsosaink közül folytonos harcban vannak. Küz
denek az anyagi szegénységgel, az elszigeteltség veszedelmével, a hitetlen
séggel, a vakhittel és küzdenek emberi gyengéikkel, aminőkkel mi is teljesek 
vagyunk, — csak szerencsésebb életviszonyaink azon látszatot keltik, mintha 
mi magunkban hordanánk boldogulásunk feltételeit.

Azért ne várjuk be, mig a közvetlen veszély érzete fogékonnyá tesz ben
nünket. Abban a tudatban, hogy vannak hitsorsosaink, kiknek lelkét szünetlen 
próbára teszi a közvetlen veszély, — nyissuk meg szivünket és lelkünket a 
mi gondoskodásunk nélkül elmerülő testvéreink segélykiáltása előtt és fo
gadjuk szívesen az ajtónkon kopogtató gyámintézet kérését: adjatok, amit 
Isten adott!

Mélyentisztelt Kerületi Gyámintézeti Közgyűlés 1 Parancsolni méltóztattak 
velem, rendelkezésre állok.
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Az ünnepi közgyűlés osztatlan figyelemmel hallgatta szeretett 
világi elnöke ajkairól a gyámintézet feladatainak ezen szép fejtege
tését. — Elrendeli ennek szószerint való jegyzőkönyvbe vételét és 
külön lenyomatását. Megbízza az elnökséget e beszéd alkalmas 
módon való elterjesztésével.

Ezek után egyházi elnök a jelenvoltaknak kitartásukért, érdeklődésükért 
köszönetét mondva s a gyámintézetet a testvérek szeretetébe ajánlva, — az 
ünnepi közgyűlést befejezte Istenhez küldött buzgó hálafohásszal !

Kiss János
egyházi elnök.

Hitelesítik : Jegyezte :

Pálmai Lajos
jegyző.

Károlyi Endre
világi elnök.



A dunántúli ág. hítv. ev. egyházkerület tisztikara.

Püspök: Gyurátz Ferenc főrendiházi tag.
Egyházkeriileti felügyelő : egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő főrendi

házi tag.
Egyházkerületi egyházi főjegyző: Bognár Endre.
Egyházkeriileti világi főjegyző: dr. Ajkay Béla.
Egyházkeriileti egyházi aljegyző: Madár Mátyás.
Egyházkeriileti világi aljegyző: Hegyeshalmi Fischer Elemér.
Tiszteletbeli jegyző: Nagyalásonyi dr. Barcza Dezső.
Egyházkeriileti föszámvevő : Szabó Kálmán.
Egyházkerületi ügyész: dr. Kluge Endre és Berecz Ábel.
Alszámvevő : Ihász Ferenc.
Egyházkerületi pénztáros: Weisz Kornél.
Egyházkerületi levéltáros: Bothár Dániel.
Püspöki titkár: Baldauf Gusztáv.

I. Egyházkeriileti főiskolai nagybízottság.

Elnökök: Gyurátz Ferenc püspök és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

1. Tagok az egyházkerület részéről:
a) Egyház iak:  Bognár Endre, Horváth Sámuel, Horváth Sándor (paksi), 

Farkas Mihály, Madár Mátyás, Varga Gyula, Beyer Teofil, Németh Pál, 
Scholtz Ödön, Szabó Kálmán mint főszámvevő. Pó t t agok :  I’só Vince, Farkas 
Elemér, Nagy Sándor, Hérints Lajos, Eősze Zsigmond, Pálmai Lajos.

b) Világiak:  Berzsenyi Dezső, Hrabovszky Már, Mechwarth Ernő, 
Hajnal Endre, Véssey Lajos, dr. Ajkay Béla, Héring Zsigmond, Hrabovszky 
István, Berzsenyi Sándor, dr. Ostffy Lajos, Berecz Ábel, utóbbi mint egyház
kerületi ügyész, dr. Schneller Aurél, mint egyházkerületi felső leányiskolái helyi 
bizottsági elnök. Pót t agok:  dr. Stráner Gyula, Mayer Oszkár, dr. László 
Kálmán, Takács Lajos, dr. Móricz Dénes.

c) Igazga tók:  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. P ó t t a g o k :  Rösch Frigyes, Albrecht Alfréd. — Jegyző:  Hetvényi 
Lajos.



197

Elnök: Hajnal Endre, főiskolai felügyelő.
Tagok: Ziermann Lajos, Hering Zsigmond, Menyhárd Frigyes, Payr 

Sándo^yAlbrecht Alfréd, dr. Zergényi Jenő, Bancsó Antal, Hollós János, Papp 
József igazgatók, Szabó József tápint. igazgató, Dala Jenő jegyző.

III. Egyházkerületí legfőbb fegyelmi bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: a) egyházi  részről :  Bognár Endre, Payr Sándor, Horváth 
Sándor (paksi).

b) vi lági  r észről :  Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, Mechwarth 
Ernő, Mayer Oszkár.

IL Egyházkerület! főiskolai kísbízottság.

IV. Egyházkerületí törvényszék.

Elnök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Közbirák: a) egyházi  részről :  Horváth Sámuel (1921), Bognár Endre 
(1918), Varga Gyula (1918), Németh Pál (1918), Scholtz Ödön (1919);

b) vi lági  részről :  Berzsenyi Dezső (1921), Barcza Géza (1921), 
Hajnal Endre (1918), dr. László Kálmán (1918); c) a tanár i  karból :  
Payr Sándor (1918), Szutter Dániel (1921).

d) Jegyzők : dr. Móritz Dénes (1918), Bélák Lajos (1918).
e) Ügyészek: dr. Kluge Endre (1918), Berecz Ábel (1918).

V. Egyházkerületí pénzügyi bizottság és gyámoldaí igazgatóság, egyúttal 
egyházkerületí nyugdíjügy! bizottság.

Elnök: Hering Zsigmond.
Tagok: a) egyházi  részről :  Menyhárd Frigyes, Breyer Jakab, Scholtz 

Ödön, Bancsó Antal, Ziermann Lajos, Varga Gyula, Frühwirth Károly, Kiss 
János ;

b) világi  részről :  Papp József, dr. Stráner Gyula, Pranger József, 
dr. Démy Lajos, Hollós János, Hajnal Endre, dr. Zergényi Jenő, dr. Mihályi 
Kálmán kulcsőr, dr. Brunner Emil jegyző.

VI. Egyházkerületí népiskolai bizottság.

Elnök: Farkas Mihály, dr. Ostffy Lajos.
Tagok: a) egyházi  r ész rő l :  Eősze Zsigmod, Payr Sándor, Bancsó 

Antal, Hérints Lajos, Papp József, Simkó Endre, Sass István, Benedek Vince. 
Koczor Márton; b) világi  részről :  dr. Ajkay Béla, dr. Zergényi Jenő, dr. 
Barcza Dezső, Töpler Károly, Boday Dezső, Takách Ferenc.
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Elnök: Bognár Endre, dr. Ajkay Béla.
Tagok: a) egyházi  r é s z r ő l :  Madár Mátyás, Bancsó Antal, Németh 

Pál, Horváth Sámuel, Varga Gyula, Farkas Mihály, Horváth Sándor (paksi), 
Pálmai Lajos, Hérints Lajos;

b) vi lági  r észről :  Berzsenyi Dezső, dr. Kluge Endre, Mechwarth 
Ernő, dr. Berzsenyi Jenő (siklósi), Berzsenyi Sándor, dr. Fischer Gyula, 
dr. Grosch József,

VIII. Egyházkerületí számvevőszék.

Elnök: Varga Gyula, dr. Ajkay Béla.
Tagok: a) egyházi  részről :  Madár Mátyás, Kiss János; b) világi  

r észről :  Radó Gyula, Berzsenyi Dezső, dr. Móritz Dénes.

IX . Lelkészvizsgáló bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: Hajnal Endre, Stráner Vilmos, Berzsenyi Dezső, Horváth Sámuel, 
Scholtz Ödön, Bancsó Antal. — P ó t t a gok :  Farkas Mihály, Farkas Elemér, 
dr. László Kálmán, dr. Stráner Gyula.

X . Egyházkerületí tanképesítő bizottság.

Elnök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: Farkas Mihály, Kapi Gyula. Pó t t a g :  Menyhárd Frigyes.

XI. Egyházkerületí leánynevelő-íntézeti felügyelők.

Varga Gyula esperes, Weörös István.

XII. Helyi leánynevelő-íntézeti bizottság.

Elnök: dr. Schneller Aurél.
Tagok: Beyer Teofil, Szovják Hugó, Weörös István, Stett(ier Ottó, 

Unger Károly pénztáros, Czeke Gusztáv, Terplán Kornél, Balikó Lajos.

XIII. Zsinati törvényeket végrehajtó, illetve szabályrendeleteket készítő
bizottság.

Elnök : Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

Tagok: a) egyházi  r é s z r ő l :  Bognár Endre, Scholtz Ödön, Horváth 
Sándor (paksi), Ziermann Lajos; b) vi lági  részről :  Nagy József, Berecz 
Ábel, dr. Grosch József, Véssey Ferenc.

VII. Egyházkerület! véleményező bizottság.
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Elnök: Kiss János, Károlyi Endre.
Tagok: Az egyházmegyei elnökök.
Jegyző: Pálmai Lajos.
Pénztáros : Rájter János.

X V . Báró Baldácsy alapítványt kezelő bizottság.

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület részéről: Gyurátz Ferenc 
püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő. Pó t t a g :  dr. Ostffy 
Lajos.

X V I. Felsőlövőí tanintézetek bizottságai. >

a) Iskolai nagy bizottság.
Elnök: Beyer Teofil főesperes, Hrabovszky István egyházmegyei fel

ügyelő.
Tagok: a) a dunántúl i  egyházkerüle t  által vá lasz tot t ak:  Seregély 

Dávid, Ulreich Pál, Freyler Lajos, dr. Schneller Aurél, Friedenreich G. Adolf.

b) Iskolai kisbizottság.
Elnök: Beyer Teofil.
Tagok: a) h ivata lból :  Németh Samu igazgató, Stettner Aurél igazgató? 

Graiziger Kornél internátusi felügyelő, Unger Mihály bíró, Kurz János egyház
gondnok.

b) Fel sőlövő által  vá lasz tot t  9 tag.
c) A főgimnázium tanár i  ka rának  két,  a t an í tóképző- in t éze t  

tanári  karának egy képviselője.

c) Tanképesítő bizottság.
Elnök: Beyer Teofil főesperes.
Tagok: Geistlinger Pál és Szupper Károly. P ó t t a g :  Ulreich Pál és 

Zipser Róbert.

XIV. Egyházkerület! gyámíntézeti bizottság.



Püspöki jelentés
a dunántúli evang. egyházkerület 1915. évi közgyűlése elé.

1. Az 1914. évben kitört a világháború Európa leghatalmasabb nemze
tei között oly erővel, oly harctéri kiterjedéssel, aminőt az emberiség még nem 
látott. És a szemben álló ellenfelek még mindig csüggedetlen hévvel küzdenek. 
Legközelebb hadat üzent az olasz királyság is, mely 33 évig szövetségesünk 
volt s most a válságos napokban hitszegően ellenünk támadt. A harc majdnem 
megszakítás nélkül folyamatban van az országokon átérő hadvonalon. Egymásra 
törnek a küzdők szárazon és vizen, fenn a levegőben és lenn a viz mélyén és 
a föld alatt. A tudomány, melynek feladata volna a természet törvényeinek 
minél teljesebb megismertetése s ezzel az emberi boldogulás utjának egyen- 
getése, most a háború szolgálatába állva az emberirtó fegyverek borzalmas 
hatásának fokozásában meríti ki erejét. Mi volt az ókori népek parittyája, 
nyila, hajító dárdája a Mannlicher puskákhoz, a golyózáport ontó gépfegyve
rekhez ? Mily játékszerré törpülnek a régi görögök, rómaiak katapultái, ballis
tái, faltörő kosai a shrapnellt, gránátot vető ágyuk mellett? Mi az ó- és még 
a középkorban is csak a képzelet ábrándozása volt — Daedalus, Ikarus re
pülése a magasban ma már megvalósult. A repülő gépek, kormányozható lég
hajók biztosan járnak a levegő magas régióiban s onnét hánynak le romboló 
bombákat.

A fegyverek tökéletesbülése a tudomány munkája. És ha tekintjük azt 
a veszedelmet, melyet a háború a tudomány segélyével mindig szélesebb 
körre áraszt, ha olvassuk a százezrek vérétől harmatozó harctérről jött je
lentéseket, a hirt ágyuk tüzében elhamvadt városokról, több százados mű
alkotások pusztulásáról, feldúlt, kirablott vidékek lakosságának barbár hordák 
önkénye alatt szenvedéséről, ha látjuk, mint terjed a háború nyomán száz 
alakban a baj, az Ínség, mint öltözik gyászba ezer és ezernyi család, siratva 
véres csatákon elesett reményét, támaszát, mint lesznek sokan a háború ál- 
dozataikép nyomorékokká : akkor önkénytelen is azon kérdésbe ütközik gon
dolatunk, vájjon a pusztításnak e daemoni munkája is az emberi tökéletes- 
bülésnek bizonysága? Csakugyan a haladás utján jár az ember? Közeledik 
azon magasztos célhoz, amelyet a Megváltó e szavakkal tűzött eléje: „Keres
sétek mindenek előtt Istennek országát és annak igazságát?“ Az ember erkölcsi
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törvényeket is ismer, nyíltan vallja ezeknek kötelező erejét, tudja, hogy csak 
e törvények szem előtt tartásával felelhet meg rendeltetésének. A tudomány 
is csak annyiban bizonyul az életre áldásnak, amennyiben az erkölcsi törvé
nyeket tiszteletben tartja.

Az emberi társadalom ernyedetlen törekvése csak akkor tanúskodik ha
ladásról, tökéletesbülésről, ha a jónak, igaznak eszméjét mindinkább meg
valósulva mutatja az életben. Az erkölcsi törvényben első parancs a szeretet. 
Szeresd az Istent mindenek felett, szeresd felebarátodat, mint önönmagadat, az 
evangéliom ezen igéi képezik a keresztyénség alapköveit. — A háború bor
zalmai pedig mindenkor csak azt hirdetik, hogy a nemzetközi viszonyokban 
nem az istenfélelem, nem az igazság, emberszeretet, hanem a telhetetlen hír
vágy, irigység, boszu az irányadó minden erőkifejtésben. A hadvész áldozatait 
tekintve s látva, hogy az öldöklés dicsőségszámba megy : egy percre a komoly 
gondolkodónak is meginog hite az igazság diadalában. Sóhajtva kérdi, hol 
van az, ami szent, hová tűnt az ádáz harcok elől a népeket összekötő kap
csolatokból a szeretet mindeneket jóltevő hatalma ? Mily értéke van azon ma
gasztos ethikai elveknek, amelyeket a társadalom tegnap még tisztelettel em
legetett, ma pedig szenvedélytől ragadva tipor sárba? Nem kell-e vallanunk 
a költővel: „Hogyha az emberek dolgait vizsgálom: azt az igaz, bölcs, jó 
Istent nem találom ?“ Nincs-e igazuk azoknak, akik azt állítják, hogy minden 
dicsőített miveltség nem más, mint hiú álarc, amelyet ha a kisértés fellebbent : 
előtűnik a megszemélyesített vérengző vadság ?

Midőn azonban az emberiség értelmi és erkölcsi fejlődésének bizonysá
gait keressük, Ítéletünkkel nem támaszkodhatunk egyes, megrázó erővel elő
törő eseményre, hanem a világtörténet folyamát kell vizsgálnunk, annak adatait 
mérlegelve, a jelent a múlttal összehasonlítva megállapítanunk az eredményt.

Ellentétek mindenütt vannak úgy a természetben, mint az erkölcsi élet
ben, s az ezen ellentétek között folyó küzdelem, a kiegyenlítésre törekvés ké
pezi az evolúció láncolatát. Harc az élet, s a közben meg-megjelenő rombolás 
csak arra szolgál, hogy helyet készítsen az új, erőteljesebb alakban megjelenő 
életnek. A természet egy nagy könyv, melyből a komoly figyelő sok, hasznos 
tanúságot merít. Ha a tudomány mindig tökéletesb eszközeivel a föld keblét 
szemeink előtt feltárja, mennyi agyag, kő, érc, kőszénréteg tűnik elő? Hányt 
rég kihalt állatfaj kővé vált csontvázait hozza napfényre, mindezek egy-egy 
letűnt világról beszélnek némán s mégis érthetően. Mily benső forrongások 
változtatták a puha agyagot kövekké, tömörítették a parányokat kemény ér_ 
cekké ? Mily óriási tűz- és vizkatasztrófák sepertek el egy-egy növény- és 
állatországot s nyitottak tért egy újnak, szebbnek? Mily erőszakos rázkódások 
hánytak fel egy helyen fellegeken felül emelkedő hegyeket, ástak más helyen a 
tengereknek ágyat ? Minden változás, átalakulás a Mindenható törvényének : a 
fejlődésnek munkája volt. így állott elő ennek következményekép a földön a mai 
természet, amely szépségével gyönyörködtet, gazdagságával éltet és amelynek 
keblén az ó-szövetség irója szerint „jó minékünk szemeinkkel látnunk a napot“.
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Az evolúció a természetben ma sem szűnt meg, új életjelenségekre elő
készítő munkáját — bár ezt az egyes ember rövid életében nem is veheti 
észre — szakadatlan folytatja. Erre emlékeztetnek Pál apostol e mély-értei mii 
szavai : „Az egész teremtettség sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. 
Hiábavalóság alá vettetett azon reménységben, hogy megszabadul a rothadan- 
dóság rabságától“.

Az erkölcsi életben is ugyanazon törvények uralkodnak, mint a termé
szetben. A mivelődés útjára lépett népek életének egymáshoz való viszonyai 
minden korban mutatnak fel ellentéteket. Az ezek kiegyenlítésére irányuló 
törekvéseket az önzés sokszor kegyetlen harcokká élesíti. A kisebb-nagyobb 
szomszéd államok között fel-fellobog a háború tüze. Egyszer a zsákmány, 
másszor a dicsőség, boszu, hódításvágy ragadja vérontásra a népeket. A küz
delemben néha fel tűnik egy-egy vitézségével, lángeszével kiemelkedő vezér, 
népét győzelemről győzelemre vezeti és sok néptörzsre kiterjedő nagy biro
dalmat alkot, amelyet idők folytán egy más nép fegyvere dönt meg. így újul 
meg rövidebb, hosszabb béke után a harc a nemzetek életében századok, 
évezredeken át, rombol, mint vészes zivatar. Amit gyöngének talál, azt kérlel
hetetlen letarolja, de ahol mélyen gyökeredző erkölcsi erőbe ütközik : annak 
ostromában végül is kifárad. Amely nemzet ereje nem pusztán az önzést, 
az anyagiak után kapkodó szenvedélyeket szolgálja, hanem eszmékért hévül, 
ethikai elvek tiszteletétől áthatva munkálkodik az igaz miveltség előmozdításán : 
az az egész emberiség érdekében fáradozik és a legnehezebb megpróbáltatá
sok között sem bukhatik el. Az igazságnak győznie kell s a hozzá ragaszkodó 
nemzet előtt, az áldozatot követelő véres harcok is csak új szebb jövendőhöz 
nyitnak utat. A történet szinterén tehetségükkel kiválóbb szerephez jutott népek, 
mig az eszmék kultuszából nyertek ihletést, addig emelkedtek, ha az eszményi 
az anyagelvüség ködébe hanyatlott: hatalmuk letört s vezető állásukat más, 
több erkölcsi erővel biró nemzeteknek voltak kénytelenek átengedni. Ezt tanú
sítja a babiloni, perzsa, egyptomi, görög és római népek élete is.

A pusztulással járó, az anyák által megátkozott háborúk végeredményül 
az élet megújhodását vonták maguk után, mint a dermesztő télnek viharai 
nyomán új erőben, dicsőségben nyilatkozik meg kikeletkor a természet. A 
sok kár mellett több üdvös következményeket is hagy vissza maga után 
a háború. A görög-perzsa háború után terjedt el Ázsiában a hellén művelt
ség, a görög népnek fegyverrel meghódítása után hódolt meg Róma a hellén 
tudomány, művészet, költészet előtt s biztosította nagy mértékben ennek örök
ségkép átszármazását a művelődést később megkezdett többi nyugati népekre 
is. A majd 200 éven át tartott keresztes háborúk több millió emberéletet 
emésztettek fel. De másrészről ezek után nyert új lendületet az ipar, keres
kedés. A nyugati és keleti népek közelebbről megismerték egymást, így a 
kölcsönös vak gyűlölet oszladozni kezdett, egymásban jó tulajdonokat is 
fedeztek fel. A tapasztalatok a tudásvágyát élesztették, a figyelem az ókori 
klasszikus müvek kutatására irányult, a művelődés erőteljesen emelkedett.

l *



Másfelől a történet Kinára mutat. Ezen óriás birodalom népe már a 
régi korban iszonyodott a háborútól. Hü maradt a nagy valláserkölcsi törvény 
alapítója, Konfucse által kimondott elvhez: „Aki hadi dicsőség után eped, 
nem méltó az emberi névre“. Hogy ezt állandóan kikerülhesse, északnyugaton 
a harcias szomszédok támadásai ellen védelmül egy 300 mértföld hosszú 
magas kőfalat emelt. A béke fenntartását tekintette legfőbb célul s lehetőleg 
elzárkózott a más népekkel érintkezéstől. E zárkózottság következtében mivelő- 
dése egyoldalúvá lett. A nép lelke mindinkább csak a múlthoz tapadt, teljesen 
az örökölt hagyományok őrzése kötötte le. Az elfogult tartózkodás folytán 
a más népekkel érintkezés hatásától társadalmi, politikai életében nem merül
tek fel új, mozgató eszmék, nem kelt új lelkesedés új célokért. Alkotó ereje 
megbénult, állami élete elvesztette az energiát s a négyszáz millió lakost 
számláló óriás birodalom ma már sokkal kisebb számú népek erőszakos köve
telésével szemben ellenálló képesség nélkül tehetetlenül vergődik.

A háborúnak okai az emberi gyarlóságban rejlenek. Mig az önző hiúság, 
boszu, irigység fel-fellobbanásával képes lesz elnémítani a felebaráti szeretet 
érzelmét: addig még ki-kigyúl a hadvész tüze, nem zárul be végkép Janus 
templomának ajtaja. Majd ha az igazság ismerete és tisztelete, istenfélelem s 
emberszeretet lesz az egyének és társadalmak erkölcsi világában az érzelem, 
akarat vezére: akkor várható a prófétai jóslat teljesülése, amikor a nemzetek 
„fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáikból sarlókat, egyik nép a másik ellen 
fegyvert nem von és többé hadakozást nem tanulnak“. (Mikeás 4. r. 3. v.) E cél 
még az evolúció utján a távol jövőben van.

Addig minden korban számolni kell a háború lehetőségével.
Ez úgy jelenik meg, mint vészes fergeteg. Hatása azonban emlékeztet 

az ószövetségi pátriárkának, Józsefnek, az ellene összeesküdt testvérekhez 
intézett e szavaira : „Ti gondoltatok én ellenem gonoszt cselekedni, de az Isten 
gondolta azt jóra fordítani“. Vagyis a mindenek felett uralkodó Isten végzé
séből még az is, ami rósz: kénytelen következményeiben a jót, a fejlődés 
törvényét szolgálni, az igazság uralomra jutásán közremunkálni.

Az önző indulatok kitöréséből, az erkölcsi elvek megtiprásából származó 
sok baj, csapás felett megnyilatkozik a megbotránkozott lelkiismeret tiltakozása 
s az embert az irigység, gyülölség bilincseiből kibontakozásra, az eszményinek 
tiszteletére és a felebaráti szeretet nagy parancsához visszatérésre készteti. Sok 
harc, szenvedés nyomán szilárdul a ragaszkodás azon é'letelvekhez, amelyeknek 
követését a józan ész az emberiség haladása érdekében üdvösnek tartja. Új, 
tisztultabb világnézet emelkedik s gyakorol hatást a népek egymás közti 
érintkezésére. Szaporodnak a közös célokra egyesítő kötelékek. Mindig erő
teljesebben nyilvánul a testvériség tudata s érdekellentétek esetén a kiegyen
lítésnek békés úton keresését tekinti első erkölcsi feladatának.

Igaz, ma is dúl háború, egész súlyával, áldozatköveteléseivel nehezül 
nemzetünkre is. Nem kerestük, évek óta erre készülő ellenségeink sértegető 
kihívásai kényszerítették reánk. Védelmi harcot viv népünk, ezt pedig az ész



5

s az erkölcsi törvény nemcsak jognak, hanem kötelességnek is hirdeti. Itt 
a vihar, amely próbára teszi a nemzet életerejét. Pusztításaira fájdalommal 
gondolunk, de másrészről az e háború által keltett oly jelenségekre is találunk 
a társadalom életében, amelyek szivemelők, biztatók. Az elhatalmasult egyéni 
önzést közlelkesedés váltotta fel. A szétválasztó jelszavak elhallgattak, a külön
böző pártok egy szivvel-lélekkel sorakoznak a hon védelmezésére. A nemze
tiségi széthúzás, a szociális osztályharcok a közös célért, a hazáért folyó 
küzdelemnek engedik át a tért. A honszeretet szegényeket, boldogokat egye
sítve visz a harctérre, hol vallás, rang, nyelvkülönbség nélkül együtt vívnak 
mint testvérek hős csatákat Árpád honáért.

Megható úgy a városokban mint a községekben megnyilatkozott áldozat- 
készség, melyet a háború keltett fel. A haza védelmében folyó hadviselésben 
szükséges anyagi erőt oly mértékben ajánlotta fel a hadi kölcsön jegyzésnél 
a nemzet, amelyet pár év előtt senki sem mert volna reményleni. A béke 
idején is voltak más kárával nyerészkedni törekvők, haszonleső csalók. De 
mikor emelte fel elitélő szavát ezek ellen oly hangosan a társadalom lelki
ismerete, mint ma ? Mikor sújtott le ily határozott szigorúsággal az igazság, 
a törvény megtipróira ? A hosszú békében meggyengült az ideálizmus, a 
vagyongyűjtés, jólét, kényelem volt a kitűzött cél; „pénz és élvezet“ a jelszó. 
Sokszor olcsó árucikké vált a meggyőződés, gúnyolódás tárgyává az elvhűség. 
A háború midőn minden földi fénynek, szerencsejavaknak romlandó voltára 
utalt, másrészről oda irányozta a figyelmet az enyészeten felül álló eszmé
nyire, a lélek ismét buzgón kereste az utat ama láthatatlan örök hatalomhoz : 
Istenhez. Az ideálizmus közvetítőjének : a hitnek ereje újra feléledt, az aggo
dalom, a bánat, a veszteség az embert magábaszállásra, istenfélelemre indí
totta. Az itthonmaradtak s harcba vonult kedveseik megtanultak szívből imád
kozni. A vallásos érzés mélyebbé lett, az ember nem pusztán egyéni érde
kéért buzog, belátja, hogy nemcsak magának született, kötelessége áldozni, 
küzdeni mindazért, ami szent, jó, igaz. Hivatva van életével egyházi, társa
dalmi, nemzeti célok szolgálatára is. Hitével együtt megújul lelki ereje, tud 
elvekért tűrni, reményleni és győzni.

E megújhodás a nemzet lelki életében — ha állandó marad: biztató záloga 
lesz a nagy áldozattal járó harc és győzelem után hazánk boldogabb jövendőjének.

S .  A hadi állapotnak a múlt év augusztus havában megnyílta minden 
téren változásokat hozott magával. A honvédelemre készülődés foglalta le 
a társadalom figyelmét. A mozgósítás folytán a fegyverképes honpolgárok 
zászlaik alá sorakozva siettek a határokra ; az itthonmaradtakra nézve is meg
nehezült saját munkakörükben és a közügyek terén a megszokott időrend 
betartása. Mindenki érezte, hogy a kikerülhetetlenné vált harc nemzetünk sorsa 
felett fog dönteni. A honszeretet mint lelkesedés lobbant lángra. Szívből fakadt 
mindenütt a jelszó: „A haza minden előtt!“. Másrészről az érdeklődésnek 
a honvédelem ügye körül összpontosulása az egyházi, iskolai ügyek rendes



folyamatban tartására több tekintetben késleltetőleg hatott. A közlekedési esz
közöknek legnagyobb részt hadi célokra igénybe vétele az utazást megnehe
zítette. Az 1914. évi augusztus hó 26-ra kitűzött egyházkerületi közgyűlést 
egyházkerületi felügyelő úr Öméltóságával bizonytalan időre annál is inkább 
elhalasztanunk kellett, minthogy úgy Czelldömölkön, mint másutt a vasutmenti 
városokban a hadba vonuló katonák nagy számban összegyülekezése folytán 
a gyűlés tagjainak elhelyezése sem volt lehetséges. Reménylettem, hogy no
vember vagy december hónapban mégis megtartható lesz a közgyűlés. Ez 
iránt hozzájuk intézett kérdésemre az egyházmegyék elnökségei — egynek 
kivételével — mind a későbbre halasztás mellett nyilatkoztak. — Eljutottunk 
Isten kegyelméből az 1915. év nyarára; úgy az idő, mint a közlekedési vi
szonyok most már lehetővé teszik az utazást. Nemcsak a régi szokás, hanem 
autonómiánk szelleme, az önkormányzat elvei alapján berendezett egyházi köz- 
igazgatás rendben tartása is megkövetelik, hogy az évi közgyűlést, ha akadályul 
vis major esete nem forog fenn, okvetlen megtartsuk, vagy ha azon év végéig 
nem volt lehetséges, a következő évben, amint az akadály megszűnik : össze
hívjuk, hogy a gyűlésen a közigazgatási hatóságok, fontos feladatokat teljesítő 
bizottságok eljárásukról számot adhassanak. Ez annál is inkább kötelességünk, 
minthogy eddigi egyházi törvényeink, szabályrendeleteink nem foglalnak ma
gukban felhatalmazást az évi közgyűlés mellőzésére, nem adnak direktívát a 
közgyűlés elmaradása esetén a további miheztartásra nézve. Amennyiben raj
tunk áll, ragaszkodjunk az örökölt jogszokáshoz az egyházi ügyek vezetésénél.

3 -  Az 1914. évi theol. szak- és lelkészi vizsgát augusztus 21—22. 
napjain s a lelkészavatást augusztus hó 23-án tartottuk Sopronban. Felavat
tam Baráth József hitjelöltet Paksra, Dubovay Gézát Pécsre, Horváth Lajost 
Bükre, Káldy Józsefet Iharosberénybe, Schmidt Jánost Ágfalvára, Weigel 
Ádámot Györkönybe szóló segédlelkészi meghívó mellett. Krizsán Ivánt, ki a 
Bányakerületben vállalt kápláni állást, főtiszt. Scholtz Gusztáv bányakerületi 
püspök úr felkérésére avattam fel. A felavatási szertartást Bancsó Antal theol. 
akad. igazgató, Menyhárt Frigyes, Ziermann Lajos, Pöttschacher István lelkész, 
Payr Sándor, Stráner Vilmos, Pröhle Károly és Kiss Jenő theol. akadémiai 
tanár urak segédkezésével végeztem.

4 .  Templomavatás az 1914. év folyamán csak egy esetben fordult elő. 
A nagy barátfalui evang. gyülekezet templomát 12.000 K költséggel renovál- 
tatta, új padokat, orgonát, oltárt, szószéket állított fel benne. Felkérésemre 
felavatta Horváth Sámuel esperes úr november hó 8-án.



7

Iskolai ügyek.

£>- Sopronban, a theol. akadémiai intézetnél az 1914/15. tanévre be
iratkozott az első tanfolyamra 6, a másodikra 10, a harmadikra 11, a ne
gyedikre 14 theol. akadémiai hallgató, összesen 41.

A főgimnáziumnál összesen 324 tanuló. A tanítóképző-intézetnél a négy 
tanfolyamra összesen 100 rendes és egy magántanuló. Ezek közül 73 evang., 
3 ref., 21 r. kath. és 3 izraelita.

A felsőlövői főgimnázium nyolc osztályába felvétetett összesen 178 tanuló.
A tanítóképző-intézetbe beíratott 61.
A bonyhádi főgimnáziumnál beiratkozott összesen 355 tanuló.
A tanintézetekben a tanév megnyitása a mozgósítással beállott többféle 

akadály miatt némi késedelemmel történt.
Nagy gondot okozott Sopronban a lyceum legtöbb helyiségének hadi 

célokra lefoglalása. Itt a főgimnáziumnak csak négy osztályát lehetett elhe
lyezni, a másik négy osztály oktatására a soproni evang. egyházközség volt 
szives a templom mellett levő elemi népiskola épületében négy termet áten
gedem, amiért az egyházkerület köszönetét nyilvánítja.

A katonai hatóság lefoglalta a tápintézet konyháját, étkező helyiségeit is. 
Az így támadt fennakadást a főiskolai kisbizottság oly módon hárította el, 
hogy a Pannonia-vendéglő bérlőjével kötött szerződést, melynek értelmében 
a tápintézet tagjai a vendéglő e célra kijelölt külön termében nyertek ellátást 
délben és este.

A honvédelmi kötelesség teljesítésére távozott társaik munkáját a lehe
tőség szerint maguk között felosztva elvállalták az itthon maradt tanárok. 
A soproni főgimnáziumnál a mathematika, fizika mindkét szaktanárának 
bevonulásával támadt hiányt oly módon sikerült pótolni, hogy Hollós János 
igazgató úr felkérésére a számtant Faragó József helybeli állami főreáliskolai 
tanár, a fizikát Visnya Aladár felső leányisk. igazgató urak szíveskedtek ki
segítőkép elvállalni. Nagylelkű ajánlkozásukért fogadják meleg köszönetünk 
kifejezését.

A felsőlövői tanítóképző-intézetnél a hadba vonulással megfogyatkozott 
tanerő pótlására nem talált néhány tantárgy tanítására kisegítőt. így e tan
tárgyakból a tanulók utasítva lettek a magánúton készülésre, hogy a vizsgát 
annak idején letehessék.

6 -  A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr az 1891., 1895. és 
1896. években született egyéneknek a népfelkelési szemlén jelentkezésre felhívása 
alkalmából 913/915. ein. szükségrendeletével úgy intézkedett, hogy a VlII.-iknál 
alsóbb osztályú tanulóknak, ha a népfelkelési szemlén alkalmasaknak találtat
tak, az osztályukról szóló bizonyítvány már bevonulásuk előtt egy héttel ki
adandó. A VIII. osztálybeliek közül alkalmasaknak talált ifjak pedig bevonu



lásuk előtt egy héttel megkapják az érettségi vizsgáló bizottság értekezletén 
megállapított érettségi bizonyítványt.

A tanítóképző-intézetek 1891., 1895. és 1896. években született növendé
keinek a 913/915. ein. sz. miniszteri rendelet azon kedvezményt nyújtotta, 
hogy mindazon tanítójelölteknek, akik a bemutató szemlén megjelenni tartoznak, 
az egy évi önkéntességi kedvezmény biztosítása végett a látogatási bizonyít
ványt az igazgató kiadja. Az április hóban bevonuló tanítójelöltek részére 
bevonulásuk előtt egy héttel a tanítói oklevelet az illető egyházi főhatóság 
kiküldöttjének elnöklése és a kir. tanfelügyelőnek mint miniszteri biztosnak 
részvétele mellett a tanári testület megállapítja.

Úgy a főgimnáziumoknál az osztály-, illetőleg érettségi bizonyítványoknak, 
mint a tanítóképző-intézeteknél a tanítói okleveleknek kiállítása a miniszteri 
rendeletben jelzett eljárással megtörtént.

Az okmányok a bevonulásra kitűzött nap — április 15-ike — előtt egy 
héttel voltak kiadandók. Sok tanintézetnél, így a bonyhádi és felsőlövői 
főgimnáziumnál s a felsölövői tanítóképző-intézetnél is az igazgatók, hogy 
a közbeesett húsvéti ünnepnapok után a tanulók ne legyenek kénytelenek 
visszajönni, a bizonyítványokat jóhiszemüleg a húsvéti szünidő kezdetén kiadták.

Április 6-án táviratilag jöttek a 27281/915. és 37278/915. sz. alatt kelt 
miniszt. rendeletek, melyekben azon értesítés mellett, hogy a fegyveres szolgá
latra behívás elhalasztatott, arra hiv fel a miniszter úr, hogy a tanítóképző-inté
zetek és főgimnáziumok ne adják ki a bizonyítványokat, hanem az illető ifjakat 
utasítsák az előadások további látogatására. Ez többszörös nehézségbe ütközött, 
erre tekintettel a miniszter úr 38368. sz. rendeletével értesített, hogy az ily 
behívás előtt álló tanulók, kiknek bizonyítványuk már megállapíttatott, felment
hetők az előadások további látogatása alól.

'7'- A folyó évi szóbeli érettségi vizsgákat a soproni főgimnáziumban 
az itthonmaradt növendékek részére junius hó 23—26. napjaira, a felsőlövői 
főgimnáziumban junius 21-re, a bonyhádi főgimnáziumban junius 9. napjára 
tüztük ki.

Érettségi vizsgái kormánybiztosokul a tanév végén rendes érettségi vizs
gákhoz a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 38094/915. számú rendele
tével kinevezte a soproni főgimnáziumhoz Leffler Sámuel nyug. nyíregyházai 
ev. főgimnáziumi igazgató, — a felsőlövői főgimnáziumhoz dr. Szelényi Ödön 
pozsonyi ev. theol. akad. tanár, — a bonyhádi főgimnáziumhoz dr. Obál 
Béla eperjesi ev. theol. akad. tanár urakat.

A kőszegi felsőbb leányiskola fejlesztése.

8 -  A múlt év junius hó 19-én Sopronban tartott ülésén a főiskolai 
nagybizottság az egyházkerület! nőnevelő-intézet ügyében egy albizottságot 
küldött ki azon megbízással, hogy terjesszen elő a legközelebbi ülésen terv
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javaslatot az iránt, hogyan lehetne legcélszerűbben a kőszegi felsőbb leány
iskola polgári leányiskolává átalakítható s ezzel kapcsolatban egy tanítónő- 
képző-intézet felállítható ? A Papp József és Kapi Gyula előadók által készí
tett javaslatot az albizottság 1915 március 9-én terjesztette a főiskolai nagy
bizottság elé tárgyalás végett. — A nagybizottság a javaslatot egypár pont
jában módosítás céljából visszaadta az albizottságnak s ez az újra átdolgozott 
javaslatot folyó évi április hó 8-án tárgyalta. A jelenvolt bizottsági tagok 
egyhangúlag nyilvánították azon óhajtásukat, hogy az egyházkerület mondja 
ki határozatképen, hogy az evang. tanítónőképző-intézet felállítása kitűzött 
célja s ezt, amint a viszonyok engedik, megvalósítja. Továbbá azt ajánlja, 
hogy miután a soproni evang. egyházközség egy polgári leányiskola létre
hozását tervezi : az egyházkerület ezt számításba véve, hozza át Kőszegről 
nőnevelő-intézetét Sopronba, itt egyezkedés utján vállalja el a gyülekezet által 
alkotott polgári leányiskola vezetését, fenntartását s emellé a felsőbb leány
iskola helyett állítsa fel az ev. tanítónőképző-intézetet. Ennek építéséhez a 
törvény értelmében építési államsegélyért folyamodhatik.

A kőszegi felsőbb leányiskolái épület cgy/iázkerülcti árvaházzá alakít
tatnék át, amire tagadhatlanul hasonlókép nagy szükség van. E kérdés be
ható tanulmányozására s az ide vonatkozó javaslattételre a bizottság felkérte 
Varga Gyula esperes és Ziermann Lajos lelkész urakat.

9 -  Úgy a felsőlövői-, mint a soproni tanítóképző-intézetnek a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr már a múlt évben új intézeti épület emelésére
10—10.000 K építési évi államsegélyt ajánlott fel, mely az építéshez felveendő 
amortizácionális kölcsön törlesztésére használtaik Tel. — Az építés foganatba 
vételét a háború megadályozta. A felsőlövői tanítóképző-intézetnek a miniszter
úr az új épület emelésére vonatkozó terv és költségvetés, továbbá a kölcsön- 
törlesztési tervezet bemutatására 23987/915. számú leiratával a jelen rendkí
vüli viszonyokra való tekintettel március 24-től számítva hat havi újabb ha
ladékot engedélyezett.

A soproni tanítóképző-intézet építési államsegélyről kiállított szerződést 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 164964/914. számú leirata értelmében 
elfogadta. A két eredeti példány közül az egyik a minisztériumnál maradt, a 
másikat az egyházkerületi levéltárban helyeztük el. Az eredetiről vett három 
hiteles másolatból az egyik a püspöki irattárban van, a másodikat az egyház- 
kerület pénzügyi bizottsága elnökéhez, a harmadikat a tanítóképző-intézet 
igazgatójához küldtem.

l O .  A kőszegi felsőbb leányiskolába a beiratás az 1914/15. tanévre 
szeptember hó 14—17. napjain volt. A beiratkozott növendékek száma 107. 
Ezek közül 80 evang., 11 ref., 4 r. kath., 1 unitárius, 12 izraelita. Az inter
nátusbán 67 növendék van elhelyezve. Az intézetet 1914 november 24—25-én 
és 1915 január 24-én látogattuk meg Varga Gyula esperes urrai. Az igazgató
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avatott vezetése, a tanerők buzgó közremunkálása mellett a növendékek szép 
haladást mutatnak, az egészségi állapot is teljesen megnyugtató. Csak a rend
kívüli viszonyok szülte, rohamosan emelkedő drágaság okozott az élelemmel 
ellátásnál napról-napra több gondot.

I l -  A háború következtében többféle akadály fordult elő elemi népisko
láink működésének rendes folyamatban tartásánál. Sok iskolából zászlók alá, 
fegyveres szolgálatra hivta el a tanítókat a honvédelem. Számos helyen az 
iskolatermek is sebesültek kórházaivá alakultak át. Kisegítő tanító végül egy
általán nem volt található. A lelkészek, ha az anyagyülekezetekben maradtak 
tanító nélkül az iskolák, ezekben lehetőleg pótolták a hiányt, de ezt a távolabb 
eső filiákban a legjobb akarat mellett sem tehették. így az 1914/15. tanévi 
iskolai oktatás több egyházközségben szünetelt, vagy csak rövid ideig, héza
gosán folyt. Mig a béke éveiben a világi- és az egyházi hatóságok mindig 
határozottabban sürgették a tanköteles növendékeknek szeptember hó első 
napjaiban beiratását, a tanítás megkezdését s egyúttal a tanévnek minél 
hosszabbra nyújtását : most addig, mig az őszi mezei munka tartott, a nagyobb 
növendékek felmentve voltak az iskolába járástól. — A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr elrendelte az évzáró vizsgáknak az állami- és községi is
kolákban a három felsőbb osztállyal már április hó végén megtartását s ha
sonló intézkedésre hivta fel az egyházi hatóságokat is saját iskoláiknál, azért, 
hogy ezen osztályok fi- és leánynövendékei segédkezhessenek otthon a gazda
sági munkában.

1 3 .  Egyházkerületünk lelkészei közül tábori lelkészi szolgálatra behívást 
nyertek : Seregély Béla alsólövői, Schmidt János nagynémetszentmihályi, Böjtös 
László hántai, Lauff Géza balfi, Rátz Károly Ágoston megválasztott bikácsi, 
Pöttschacher István soproni, Dobrovoljác Milkó pozsegai lelkészek.

A tanári karokból hadi szolgálatra bevonultak:
1. A bonyhádi  főgimnázium tanárai közül:
Demiány Ervin cs. és kir. tart. főhadnagy ; bevonult a kassai 34. gyalog

ezredhez 1914. évi augusztus hó 1-én. A hadkiegészítőnél teljesített szolgálatot 
Kassán és Szekszárdon ; részt vett ezredével a galíciai harcokban (Ciszna— 
Baligrad), itt megsebesült és gyógyulása idejére szabadságot kapott és most 
újra bevonult és Kassán van.

Hajas Béla m. kir. népfelkelő hadnagy; bevonult a székesfehérvári 17. 
honvéd gyalogezredhez 1915 február 1-én és Székesfehérvárott teljesít szol
gálatot.

Lövik Kálmán cs. és kir. tart. hadnagy ; bevonult a székelyudvarhelyi
82. gyalogezredhez 1914 augusztus 1-én. Ezredével részt vett mindjárt a há
ború kezdetén a galíciai-, majd a lengyelországi harcokban. Az utóbbi helyen 
1914 november 22-én orosz fogságba került és most a szibériai Kanszkban van.
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März Konrád. népfelkelő őrmester; bevonult a m. kir. 17. népfelkelő 
parancsnoksághoz Kaposvárra 1914 augusztus 1-én és ez idő szerint Szara
jevóban a III. hadtápzászlóaljnál teljesít szolgálatot.

Molnár Lajos népfelkelő szakaszvezető; bevonult a m. kir. 17. népf. 
parancsnoksághoz Kaposvárra 1914 augusztus 1-én és ez idő szerint Szara
jevóban a III. hadtápzászlóaljnál teljesít szolgálatot.

Rózsa Sándor m. kir. tartalékos hadnagy; bevonult a soproni 18. 
honvéd gyalogezredhez és ez idő szerint Sopronban a kiegészítőnél teljesít 
szolgálatot.

Zvarinyi János m. kir. tart. honvéd hadnagy bevonult a kanizsai 20. 
honvéd gyalogezredhez. A háború kezdetén, illetőleg szeptember hónapban 
ezredével a harctérre került és 3‘/a hónapig vitézül küzdött Galíciában a 
„Szán“ vidékén lefolyt erős harcokban. Itt Ő Felsége a „Signum laudis“-sal 
tüntette ki. A téli harcokban betegségbe esett és \ 1/2 havi szabadságot kapott. 
Betegségéből felgyógyulva, bevonult Kanizsára, ahol azóta újoncok kiképzé
sével foglalkozott a legutóbbi napokig, amikor ezredével az olasz határra 
vonult.

A hadba vonult hét tanár közül hárman forogtak életveszedelemben, de 
a Jó Isten eddig megtartotta valamennyit.

2. A felsőlövői  főgimnázium tanári karából: Wagner Ferenc, a 101. 
gyalogezred tart. zászlósa, meghalt Stropkón a kórházban (kolerában). Chodász 
Géza, a 9. honvéd gyalogezred tart. hadnagya, orosz fogságba esett. Balázs 
Lajos, a 18. honvéd gyalogezred tart. hadnagya, orosz fogságba esett.

3. A felsőlövői  taní tóképző- intézet  tanárai közül: Stettner Aurél, 
tart. hadnagy a 18. honvéd gyalogezredben, orosz fogoly. Bauer Jakab, póttart. 
a 6. cs. és kir. gyalogezrednél, fülbaja miatt kezdettől fogva katonai irodában 
van alkalmazva Pécsett. — Unger Károly, póttartalékos a 83. cs. és kir. 
gyalogezredben, jelenleg Szombathelyen katonai irodában. Karner József, pót
tart. a 83. gyalogezrednél, nyolc hónapig a harctéren volt, jelenleg a kőszegi 
tartalék kórházat vezeti.

4. A soproni  főgimnázium tanári karából:
Kerber János rendes tanár, bevonult mint tart. honvéd hadnagy a 19. 

honvéd gyalogezredhez Pécsre 1914 augusztus hó elején. Eleinte a déli harc
téren küzdött ; októberben sebesülten tért vissza. Újra bevonulva a kárpáti 
harctérre került, honnan szintén súlyos sebesüléssel tért vissza. Jelenleg, mivel 
még mindig nem gyógyult meg, Pécsett tartózkodik (valószínűleg katonai 
irodához van beosztva).

Dr. Ruhmann Jenő rendes tanár, bevonult mint tart. vártüzérhadnagy a
6. vártüzérezredhez Budapestre 1914 augusztus hó elején. 1915 májusáig mint 
képzőtiszt Budapesten, illetve Rákospalotán volt, azóta a galíciai harctéren 
harcol.

Revuczky Vilmos rendes tanár, bevonult mint póttart. honvéd az 1. 
honvéd gyalogezredhez Budapestre 1914 augusztus hó elején. Novemberben



12

a kárpáti harctéren volt, ahonnan betegen tért vissza. Azóta Budapesten ka
tonai irodában van.

Spanner Géza rendes tanár, bevonult mint tart. honvédhadnagy a 18. 
honvéd gyalogezredhez Sopronba 1914 augusztus hó elején. Augusztus 31-én 
a Lublin körüli harcokban súlyosan megsebesülve orosz hadifogságba került. 
Jelenleg keleti Szibériában, Krasznaja Rjecskában van.

Szabó Kálmán rendes tanár, bevonult mint póttart. tüzér a 14. tábori 
tüzérezredhez Pozsonyba 1914 augusztus hó elején. Jelenleg is Pozsonyban 
van katonai irodában.

5. A soproni  taní tóképző- intézet  tanári karából:
A tanári kar 4 tagja teljesít a háború kezdete óta katonai szolgálatot, 

u. m. Hamar Gyula, Sass László, Imre József és Klaudy Gyula, mindannyian 
az északi harctéren. Hamar Gyula mint tart., közös hadseregbeli káplár, Sass 
László mint közös hadseregbeli tart. hadapród, Imre József mint közös had
seregbeli tart. hadnagy, Klaudy Gvüla mint önkéntes.

Hamar Gyula és Sass László tanár urakat eddig nagyobb baj nem érte. 
Imre József azonban a háború első hónapjában veszélyes tüdőlövést kapott, 
hónapokon át kórházban volt, majd mint üdülő beteg otthon tartózkodott. A 
téli hónapokban ismét a harctérre rendelték, de a csata hevében erős tüdő
vérzést kapott, azért visszarendelték ezredjéhez Komáromba s most ott tel
jesít helyi szolgálatot. Klaudy Gyula a kárpáti téli harcokban fagyási sebeket 
kapott s hosszú ideig kórházban tartózkodott, csak mostanában gyógyult meg.

A tanítói karból — az esperes urak jelentései szerint — hadi szolgá
latra bevonultak:

1. A győri  egyházmegyéből :  Macher Béla győri tanító, magánértesí
tés szerint elesett, erről azonban hivatalos jelentés a családhoz nem érkezett. 
Lóránt József győri tanító, életben van s a harctéren küzd. Szíj János börcsi 
tanító, életben van s a harctéren küzd. Magyar István felpéczi kántortanító 
szeptember 9-én Lublin alatt küzdött s mint sebesült zúzott felső lábszárral 
orosz fogságba esett, életben van. Bakó Samu felpéczi tanító Lublin alatt 
szeptember 6-án megsebesült, december 6-ika körül gyógyultan ismét harc
térre vitték. Január 17 óta nem ad magáról életjelt s így vagy meghalt, vagy 
pedig fogságba került. Búzás Imre tényői kántortanító szeptember 5-én Lublin- 
nál megsebesült s azóta állandóan valamelyik üdülő csoportnál Wienben van. 
Pödör Sándor téti tanító, a hadügyminiszter 133. számú veszteségi lajstroma 
szerint 1914 október 19-én Stryj mellett hősi halált halt, de erről sem a család, 
sem pedig a gyülekezet, vagy a politikai község ezideig hivatalos értesítést 
nem kapott. Potyondy Zsigmond téti kántortanító 1914 szeptember hó végén 
Krasznik körül könnyebb sebet kapott s néhány hétre szabadságoltatott, no
vemberben ismét behivatott s legutóbbi levelező lapja szerint Bukovinában 
harcol. László Ferenc ujmalomsoki tanítót egy évi önkéntesi szolgálata köz
ben érte az általános mozgósítás, s így mai nap is tényleges hadi szolgá
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latban van. Egy Ízben megsebesült, de sebéből kigyógyult s most a csatatéren 
küzd. Erős Sándor nagybarátfalui kántortanító a harctéren szerzett betegsége 
folytán Pápán részesül ápolásban. Horváth Károly bezi tanító a mozgósítástól 
kezdve harctéren küzd s eddig semmi nagyobb baj nem érte. Sághy Jenő 
lébenyi tanító az általános mozgósításkor bevonult, de betegsége miatt csak
hamar szabadságoltatott. 1915. évi április hó 25-én ismét hadba vonult. 
Tóth Lajos kispéczi tanító 1914. évi október hó 26-án mint már tavasszal 
besorozott egyéves önkéntes vonult be a 31. honvéd gyalogezredhez, hol 
miután tiszti kiképzésben részesült, most viszik csatatérre.

2. A kemenesal jai  egyházmegyéből  : Feiler Jenő (ideiglenesen haza- 
bocsátva) és Nits István kemeneshőgyészi tanítók. Nagy Jenő magyargencsi tanító. 
Smideliusz Sándor (orosz hadifogoly) és Pálfy Mihály kemenesmagasi tanítók. 
Veber Gyula és Dömötöry Vince (eltűnt) vönöczki tanítók, Pap Sándor vönöczki 
h.-tanító (ideiglenesen szabadságolva). Hajas Dénes és Szász István csöngei 
tanítók. Németh Sándor (orosz hadifogoly) ostfiasszonyfai tanító. Ludván Sándor 
nemesdömölki tanító. Erdős yózse/kemenesmihályfai tanító. Gindly János (ideig
lenesen szabadságolva) kemenesszentmártoni tanító. Gaál Sándor (orosz hadi
fogoly) alsómesteri tanító. Joó István kisköcski tanító. Joós Géza (sebesült) 
alsósági tanító. Szakái János jánosházai tanító. Sümeghy István vásárosmiskei 
tanító. Farkas János gérczei tanító. Gecsényi Lajos alsólendvai tanító. Szalay 
Samu (beteg) zalaegerszegi kántor.

3. A somogyi  egyházmegyébő l :  Horváth Mihály (orosz hadifogoly) 
gyékényesi tanító. Binczi Dániel vései tanító szanitéc-őrmester Kanizsán tesz 
szolgálatot. Simon Jenő páti tanító a déli hadseregnél szolgál. Németh Sándor 
porrogi tanító (orosz fogoly). Hajas Gyula sandi tanító, kétszer megsebesült. 
Balikó József liszói tanító, honvédzászlós, egyszer megsebesült. Héricz Zsigmond 
szőkedencsi tanító mint népfölkelő február hóban hivatott be. Kemény Lajos 
a múlt év október havában soroztatott és mint egyéves önkéntes szolgál, az 
északi harctérre vitetett. Nikelszky János antunováczi tanító márciusban be
sorozva, május 15-én ment be mint egyéves önkéntes szolgálatra.

4. A soproni -al só egyházmegyéből  : Kisfaludy Károly büki tanító, 
kiről közelebbi adatok hiányoznak. Major Samu szokolyi tanító, ki sebesülten 
fekszik Bükön a hadikórházban. Horváth János vadosfai tanító, kiről közelebbi 
adatokat nem tudunk. Csizmadia Ferenc beledi tanító, ki reumát kapott a 
harctéren s hosszabb ideig itthon volt idülni, de most újra benn van szolgá
laton. Nagy Dénes farádi tanító, ki most is a harctéren van. Nagy Kálmán 
nagygerezsdi tanító, ki egészségi okokból a hadkiegészítő parancsnokságnál 
Sopronban állandó irodai szolgálatot teljesít.

5. A soproni-felső egyházmegyéből :  Schwartz Ferenc József lépes
falvi tanító (Ágfalva filiája) mindjárt az általános mozgósításkor bevonult és 
még ma is az északi harctéren van. Kiss Gábor csávái tanító az általános 
mozgósításkor bevonult az északi harctérre és orosz fogságba került. Kleinrath 
Ágost csávái tanító az általános mozgósításkor bevonult s Pozsonyban szol
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gál katonai irodában. Schöll Frigyes fertőmeggyesi tanító bevonult hadi szol
gálatra. Molnár Gyula felsőpéterfai tanító (Kabold filiája) az általános moz
gósításkor bevonult. Eisele Frigyes ruszti tanító 1914 julius 1-én katonai 
kiképzés végett bevonult, 1915 március 8-án mint hadapród-őrmester a harc
térre ment, március 22-én a Kárpátokban mindkét karján megsebesült. Kindler 
Mihály soproni tanító az általános mozgósítás alkalmával bevonult s az északi 
harctéren a lábán súlyosan megsebesült. Schád János és Steiger Imre soproni 
tanítók önkéntesi joggal teljesítenek katonai szolgálatot s várják a harctérre 
indulást. Polster Samu veperdi tanító az általános mozgósítás alkalmával 
bevonult s ezideig még egészséges.

6. A tolna-baranya-somogyi  egyházmegyéből :  Wigand Henrik 
alsónánai tanító. Schwartz Ádám bátaapáti tanító. Köhler Frigyes zsibriki tanító. 
Kiss Sándor és Knábel Vilmos bonyhádi tanítók. Schwartz János csikostöttösi 
tanító. Jany János szabadi tanító. Werstroh Komád ecsényi tanító, orosz 
fogságban. Halvax Károly ecsényi tanító. Böhm Sándor somogyvámosi tanító. 
Busz Henrik felsőnánai tanító, meghalt 1915 március 10-én Hátszegen tífusz
ban. Aikelin Lajos udvari tanító. Hoffman Ákos györkönyi tanító. Gats Sándor 
györkönyi tanító, önként jelentkezett, most orosz fogságban van. Lőbel János rácz- 
hidasi tanító. Bakó Béla marázai tanító, orosz fogságban. Steller Ernő izményi 
tanító. Halász Ármin és Schöpf Ernő kalaznói tanítók. Hoffmann Samu és Philippi 
Árpád kaposszekcsői tanítók. Luttenberger János kácsfalui tanító, megsebesült 
Ivangorodnál. Weil Endre és Wagner János keszőhidegkuti tanítók. Gáspár 
József kétyi tanító, betegség miatt 1915 április 1-től három hónapra szabad
ságolva. Koch Henrik kismányoki tanító, meghalt 1915 március 12-én Lima- 
novonál. Weil János kölesdi tanító, megsebesült. Till Illés kötcsei tanító, meg
sebesült. Feyér Imre kötcsei tanító. Kiss János magyarbolyi tanító. Wendelin 
Mihály Borjádi tanító, megsebesült. Antal György majosi tanító. Schiller G. 
Antal mekényesi tanító, szabadságolva 1915 március 29-től. Gönye Dezső 
mucsfai tanító, megsebesült, 1915 április 20-án szabadságolva. Spissák Henrik 
pogányi tanító. Kovács József és Guggenberger Gyula ráczkozári tanítók. Graf 
Adolf és Renner János bikali tanítók. Nagy István sárszentlőrinczi tanító. 
Aikelin Vilmos somogyszilli tanító, megsebesült. Nicka János György sárszent- 
miklósi tanító. Takáts Zoltán tabi tanító. Zakocs Ferenc torvaji tanító. Bauer 
János tolnanémedi tanító. Harsányi Jenő tolnanémedi tanító, megsebesült 
Ravaruskánál.

7. A vasi  felső egyházmegyéből :  Wendelin György alhói tanító. 
Klenner Rudolf alhói tanító, megsebesült, tartósan szabadságolva. Polster Ernő 
Mátyás lipótfalvai tanító, orosz fogságban. Goger Károly vasfarkasfalvai tanító. 
Baldauf János borostyánkői tanító, megsebesült. Kurz József Vilmos borostyán
kői tanító, megbetegedett. Kurz Mihály Nándor háromsátori tanító, megbete
gedett. Kappel Gusztáv felsőlövői tanító. Karner József felsőlövői gyakorló-isk. 
tanító, megbetegedett. Karner Mihály villámosi tanító. Kiss Gábor felsőeöri 
tanító. Pummer Ernő Sándor felsőeöri tanító, megsebesült. Bögöthy Sámuel
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felsőlászlói tanító. Karner József és Nothnagel Mihály kukméri tanítók. Trattner 
Mátyás felsőujlaki tanító, megsebesült. Kurz János hárspataki tanító. Thék 
József velegi tanító. Jany Károly némethidetkuti tanító. Bauer Samu ókört- 
vélyesi tanító. Bauer Samu királyfalvai tanító, megsebesült. Nagy Károly 
rábafüzesi tanító, megsebesült, jobb lábát amputálták. Unger Emil Vilmos 
őriszigeti tanító. Karner Mátyás pinkafői tanító. Stubenvoll János és Posch 
János rödönyi tanítók. Fasching György ujrétfalvai tanító. Steiner Gusztáv ujrét- 
falvai tanító, megsebesült. Karner János rohonczi tanító. Wallner Gyula város- 
szalónaki tanító, megbetegedett. Klenner Ferenc góborfalvai tanító, eltűnt, talán 
elesett. Schrancz Károly szalónakujteleki tanító megbetegedett. Beck János és 
Neubauer János vasdobrai tanítók, orosz fogságban vannak. Alexi Pál libái tanító.

8. A vasi  közép egyházmegyéből  : Nika Lajos battyándi tanító. Csör- 
föly Lajos Emil bodóhegyi tanító, Lublin alatt megsebesült, jelenleg orosz fogoly 
Berezovskában. Pojbits Gyula felsőcsalogányi tanító, eltűnt. Bakó Károly sürü- 
házi tanító Lublin alatt megsebesült, március havában újból a harctérre szállott, 
március végén eltűnt. Dávid János és Töpfer Gyula körmendi tanítók, Töpfer 
megsebesült, fogságba került, Kosztiomában a kórházban fekszik. Mesterházy 
Imre vasnádasdi tanító megsebesült, egy évre szabadságoltatott. Nagy Jenő és 
Wertsch Adolf domonkosfai tanítók, az utóbbi állítólag orosz fogoly. Rúzsa Ferenc 
muraszombati tanító, könnyebb sebesülést kapott. Vörös Samu és Házas Béla 
nemeskoltai tanítók. Bodies Ádám nemescsoói tanító, megsebesült. Széles Gyula 
kőszegdoroszlói tanító, megsebesült. Herczeg Károly sárvári tanító. Csuhán József 
és Plechl Gyula tótkereszturi tanítók. Németh Jenő ivánegerszegi tanító, megbete
gedett, de újra bevonult. Németh Béla terestyénfa-jákfai tanító, orosz fogoly. 
Novák Gyula zsédenyi tanító megsebesült, de ismét katonai szolgálatot teljesít.

9. A veszprémi  egyházmegyéből  : Rácz Károly csékuti tanító. Tüskés 
István és Cseplák János bakonycsernyei tanítók. Havas Sándor bakonytamási 
tanító. Orbán Károly dabronyi tanító. Sülé Sándor kertai tanító. Szombathy 
Ernő Iajoskomáromi tanító. Erdélyi Zoltán nagyalásonyi tanító. Szebedinszky 
Mihály ösküi tanító, sebesült. Káldy Lajos nagyacsádi tanító. Kiss Dezső 
mezőlaki tanító, állítólag elesett. Káldy József veszprémvarsányi tanító. Marosi 
Mihály és Bognár József súri tanítók. Gáspár István somlóvecsei tanító. Ormosi 
Alfréd tési tanító. Fülöp József vanyolai tanító. Mészáros Gyula csóthi tanító. 
Gömbös Sándor fehérvárcsurgói tanító, megsebesült. Gálos Gyula veszprémi 
tanító. Sass Lajos zalagalsai tanító. Németh Kálmán rigácsi tanító, hadi fogoly. 
Ormosi Ernő hántai tanító betegség miatt november óta szabadságolva van.

10. A zalai  egyházmegyéből :  Záboji Gyula kapolcsi tanító, orosz 
hadifogoly. Kovács János taliándörögdi tanító, orosz hadi fogoly. Halász János 
nemeslányfalui tanító. Mészáros László kisdörgicsei tanító. Fazekas János 
szentantalfai tanító. Bándi Géza kővágóörsi tanító. Mindannyi sebesült vagy 
beteg volt, de életben van.

Virrasszon a hálás kegyelet a honfiúi szent kötelességteljesítésben a haza 
védelmezésében elhunytak felett.
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13=  Az 1914. év vége felé a kormány a háborúval járó rendkívüli 
kiadások fedezéséhez szükséges hadi kölcsönért apellált a nemzet áldozat- 
készségére. Ez ügyben körlevél utján kértem fel a gyülekezeteket, hogy e 
kölcsönre jegyzést, mint a haza védelmezésében résztvevést karolják fel mele
gen. Tehetsége szerint lehetőleg jegyezzen kölcsönt minden gyülekezet s erre 
buzdítsa a családokat is. Ezt annál bátrabban tehetik, minthogy az általuk 
e kölcsönképen felajánlt összeg számukra mint állami kötvényen biztosított 
kamatozó töke marad meg.

Az egyházmegyékből beérkezett jelentések szerint gyülekezeteink a követ
kező sorozatban jegyeztek az első hadi kölcsönre.

1. A győri  egyházmegyéből :  Győri ev. egyházmegyei pénztár 1500 K. 
Bezi. Révész Sándor lelkész 1000 K, Nagy Lajos tanító 2100 K. Összesen 
3100 K. Bönyrétalap. Egyházközség 1550 K, Petőcz Ferenc lelkész 300 K, 
Komjáthy Károly tanító 600 K. Összesen 2450 K. Csikvánd. Egyházközség 
400 K. Felpécz. Egyházközság 10.000 K. Győr. Egyházközség 50.000 K, 
Belmissziói egyesület 5000 K, I’só Vince lelkész 500 K, Pálmai Lajos lelkész 
500 K, Kovácsics Géza hitoktató s.-lelkész 100 K, Bauer Lenke tanítónő 
1200 K, Benedek Vince igazgató 1000 K, Demetrovics Mária tanítónő 200 K, 
Fadgyas Mária tanítónő 1000 K, Gróf Endre tanító 200 K, Klauzerné Kapi Jolán 
tanítónő 1000 K, Vidonyi Blanka tanítónő 100 K. Összesen 60.800 K. Győrszemere. 
Hörényi Lajos lelkész 6000 K, Hermann Samu tanító 1600 K. Összesen 7600 K. 
Kisbabot. Egyházközség árva-szegény-alapból 250 _K, Andorka-Sipos-alapból 150 
K, kisajátított lelkészi föld árából 300 K, kisajátított tanítói föld árából 250 K, 
Eőri-Sokorai-alapból 150 K. Összesen 8300 K. Kispécz. Matisz Károly lelkész 
300 K. Lébeny. Egyházközség 3400 K, Jótékony nőegylet 200 K, Németh Károly 
lelkész 100 K. Összesen 3700 K. Lovászpatona. Bognár Endre lelkész 300 K, Nagy 
Lajos tanító 200 K. Összesen 500 K. Nagybarátfalu. Egyházközség 500 K, Kis 
Samu lelkész 600 K, nagybarátfalui nőegylet 100 K, nagybarátfalui oltár-alap 
100 K, kisbarátfalui nőegylet 100 K, ménfői nőegylet 100 K, csanaki nőegylet 
50 K. Összesen 1550 K. Nagymóriczhida. Árpási fiókegyház 250 K, Kovács 
Mihály lelkész 200 K. Összesen 450 K. Tét. Egyházközség 1700 K, Jótékony 
evangélikus nőegylet 500 K, Horváth Sámuel lelkész 2000 K, Pödörné Mohar 
Irén tanítónő 1200 K. Összesen 5400 K. Újmalomsok. Egyházközség 2000 K, 
nőegylet 400 K, takarékmagtár 300 K, Kováts István lelkész 2000 K. Összesen 
4700 K. — Összesen 109.850 K.

2. A kemenesal jai  egyházmegyéből  : Boba. Egyházközség 12.000 K, 
Pulay Gábor lelkész 5000 K, Csirkovich Kálmán tanító 150 K. Összesen 
6350 K. Nemeskocs. Egyházközség 1000 K, nőegylet 800 K, Horváth Lajos 
tanító 3000 K. Összesen 4800. Gércze. Nőegylet 200 K, Szabó Sámuel lelkész 
1000 K. Összesen 1200 K. Kemeneshőgyész. Egyházközsé g 2000 K, Mészáros 
István lelkész 500 K, Nits István tanító 300 K. Összesen 2800 K. Nemesmagasi. 
Egyházközség 10.000 K, nőegylet 500 K, Szabó István lelkész 1000 K, Szakái 
László tanító 100 K. Összesen 11.600 K. Kissomló. Egyházközség 700 K>
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Nőegylet 300 K, Tompa Mihály lelkész 5000 K, Rózsa János ny. tanító 2000 K. 
Összesen 8000 K. Duka. Egyházközség 1500 K, nőegylet 200 K. Összesen 
1700 K. Borgáta. Koczor Kálmán tanító 2000 K. Káld. Egyházközség 6000 K, 
Nőegylet 200 K, Hajnal Endre tanító 1000 K. Összesen 7200 K. Nagy- 
simonyi. Egyházközség 700 K, Mód Lénárd ny. lelkész 200 K, Ludván János 
tanító 1000 K. Összesen 1900 K. Nemesdömölk. Egyházközség 1500 K, Nagy 
Sándor lelkész 2000 K, Berzsenyi Dezső felügyelő 10.000 K, Szórádi Dénes 
tanító 3000 K. Összesen 16.500 K. Ság. Egyházközség 600 K, Koczor Márton 
tanító 500 K, Joó István kisköcski tanító 1200 K, Gősy Ferenc k.-mihályfai 
tanító 400 K. Összesen 2700 K. Alsómesteri. Egyházközség 300 K. Tokorcs. 
Egyházközség 600 K, Szabó László tanító 200 K. Összesen 800 K. Kemenes- 
sömjén. Egyházközség 1000 K. Kemenesszentmárton. Egyházközség 300 K, 
Gindly János tanító 400 K. Összesen 700 K. Pusztaszentlászló. Egyházközség 
600 K, Nándor János tanító 2000 K. Összesen 2600 K. Vönöczk. Egyház- 
község 4000 K, Nőegylet 300 K, Varga Gyula lelkész 300 K. Összesen 
4600 K. Zalaegerszeg. Egyházközség 10.400 K, Király Mátyás lelkész 200 K. 
Összesen 10.600 K. Zalaistvánd. Egyházközség 200 K, Nagy István lelkész 
200 K, Németh György tanító 200 K, Szűcs Imre ny. tanító 100 K. Összesen 
700 K. -  Összesen 88.050 K.

3. A somogyi  egyházmegyéből :  Antunovácz. Egyházközség 500 K, 
Szerényi Sándor lelkész 600 K, Ferber Bálint gondnok 1000 K, özv. Lang 
Konrádné 400 K. Összesen 2500 K. Gyékényes. Szalay Mihály lelkész 800 K, 
Horváth Mihály tanító 3000 K. Összesen 3800 K Porrogszeníkirály. Egyház- 
község 2000 K, iskola 1000 K, csurgói fiókegyház 11.000 K, Balogh István 
lelkész 1000 K. Összesen 15.000 K. Nemespátró. Egyházközség 400 K, 
Mesterházy Sándor lelkész 200 K, Hericz Sándor 100 K. Összesen 700 K. 
Légrád. Horváth Olivér lelkész 100 K, Mikler Győző tanító 100 K. Összesen 
200 K. Sand. Madár Rezső lelkész 5000 K. Nagykanizsa. Egyházközség 
500 K. Pogányszentpéter. Leányegyház 100 K. Vése. Egyházközség 1000 K. 
— Összesen 28.800 K.

4. A soproni  alsó egyházmegyéből :  Beled. Egyházközség 12.952 K, 
nőegylet 3607 K, lelkész 300 K. Összesen 16.859 K. Bük. Egyházközség 7000 K, 
lelkész 10.000 K, tanítók 1400 K. Összesen 18.400 K. Szakony. Egyház- 
község 200 K, lelkész 100 K, tanító 1800 K. Összesen 2100 K. Nemeskér. 
Egyházközség 18.100 K, nőegylet 1000 K, tanítók 2250 K. Összesen 21.350 K. 
Vadosfa. Egyházközség 2600 K, nőegylet 1200 K, tanítók 8300 K. Összesen 
12.100 K. Szilsárkány. Egyházközség 7000 K, nőegylet 1000 K, egyházi tiszt
viselők 2000 K. Összesen 10.000 K. Nagygerezsd és filiái, egyházközség 2200 K, 
lelkész 400 K, tanító 400 K. Összesen 3000 K. — Összesen 83 750 K.

5. A soproni  felső egyházmegyéből  : Ágfalva filiáival 30.000 K. Balf 
4600 K. Csáva 9000 K. Fertőmeggyes 12.000 K. Marka 2400 K. Kabold. 
3000 K. Locsmánd 12.100 K. Petöfalva 10.000 K. Sopron 250.000 K. Veperd. 
2300 K. — Összesen 335.400 K.

Évűiig, püspöki jelentés, 1910. 2



6. A tolna-baranya-somogyi  egyházmegyéből :  Györköny. Egyház- 
község 200 K, Tomka Gusztáv lelkész 100, Matthesz Adolf tanító 100 K. 
Összesen 400 K. Gyönk. Egyházközség 1100 K, Mühl Sándor lelkész 1000 K 
Kring Ödön tanító 500 K, Weil Henrik tanító 200 K. Összesen 2800 K. 
Dunaföldvár. Egyházközség 1500 K. Majos. Egyházközség 2800 K, Sztics 
Imre lelkész 1100 K, Antal György tanító 2000 K, Bischof János tanító 
300 K. Összesen 6200 K. Kácsfalu. Egyházközség 500 K, Czipott Áron lel
kész 9000 K, Luttenberger János tanító 100 K. Összesen 9600 K. Kapos- 
szekcső. Egyházközség 3000 K, ifj. Reichert Gyula lelkész 500 K. Összesen 
3500 K. Kalaznó. Egyházközség 2000 K, Péter Ádám lelkész 6000 K. Ösz- 
szesen 8000 K. Kötcse. Egyházközség 250 K, Németh Sándor lelkész 100 K. 
Összesen 350 K. Magyarboly. Egyházközség 600 K, Vértesi Zoltán lelkész 
1000 K. Összesen 1600 K. Tab. Egyházközség 500 K, Gyarmathy Ferenc 
lelkész 100 K. Összesen 600 K. Szekszárd. Egyházközség 5000 K, Németh 
Gyula lelkész 1000 K. Összesen 6000 K. Varsád. Egyházközség 400 K. Rácz- 
kozár. Egyházközség 900 K, Wagner Ádám lelkész 5200 K, Szauerwein Jakab 
tanító 500 K, Kovács József tanító 100 K. Összesen 6700 K. Kismányok. 
Egyházközség 450 K. Tolnanémedi. Egyházközség 1000 K, Eősze Zsigmond 
lelkész 300 K. Összesen 1300 K. Szárazd. Egyházközség 5100 K, Torda 
Lajos lelkész 1200 K. Összesen 6300 K. Kötesd. Egyházközség 1400 K, 
Fábián Imre lelkész 600 K. Összesen 2000 K. Tolnatamási. Egyházközség 
1455 kor. Bolmány. Egyházközség 1000 kor. Jánosmajor 100 kor. Polány. 
Egyházközség Í70 K, Petter János tanító 1000 K. Összesen 1170 K. Ecsény. 
Schöpf Gyula lelkész 300 K. Csikóstöttös. Zettl József lelkész 50 K, Pflug 
István tanító 100 kor., Schrancz János tanító 100 kor. Összesen 250 kor. 
Alsönána. Wágner József lelkész 4000 K. Felsönána. Müller Róbert lelkész 
700 K. Sárszentmiklós. Haniffel Sándor lelkész 7100 K, Nika János György 
tanító 200 K. Összesen 7300 K. Hidas. Schöll Lajos lelkész 2200 K. Paks. 
Horváth Sándor lelkész 10.000 K. Belecska. Joszt József tanító 200 K, Simon 
Lajos tanító 100 K. Összesen 300 K. Bikács. Dächert Jakab tanító 400 K. 
Gerényes. Neubauer József tanító 200 K. Ág. Purt Gusztáv tanító 200 K. 
Tékes. Tiefbrunner Ernő tanító 200 K. Magyarkér. Szalay László tanító 500 K. 
Bátaapáti. Vágó József tanító 800 K. Némethidas. Kórossy Lajos tanító 700 K. 
Nagybábony. Bucski Sándor tanító 2000 K. — Összesen 91.675 K.

7. A vasi  felső egyházmegyéből :  Alhó. Kiczléd fiókegyházközség 
tőkéjéből 4000 K, Bőhm árva-alapból 400 K. Összesen 4400 K. Alsólövö. 
Egyházközség 2000 K, Seregély Béla lelkész és neje 1000 K. Összesen 3000 K. 
Borostyánkő. Az anyaegyházközség 2000 K, az egyházközségi gyámintézet 
300 K, Kirchknopf I. lelkész 2000 K, Leyrer I. edeházi tanító 300 K, Schrantz
S. újvörösvágási tanító 150 K. Összesen 4650 K. Felsölövö. Az anyaegyház
község 8000 K, Határfő leányegyházközség 2000 K, Fehérpatak leányegyház- 
közseg 1000 K, Máriafalva leányegyházközség 3500 K, Stettner Gy. tb. fő- 
esperes 1000 K. Összesen 15.500 K. Felsőőr. Az anyaegyházközség tartalék-

— 18 —
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tőkéjéből 3000 K. Kőszeg. Az anyaegyházközség 25.000 K, az egyházközségi 
gyámintézet 1000 K, az egyházközségi diakonissza-egylet 2500 K, a felsőbb 
leányiskola belmissziói egyesülete 100 K. Összesen 28.600 K. Kukmér. Az 
összegyházközség 1200 K, az anyaegyházközség 1000 K, Felsőújlak leány
egyházközség 1000 K, Hárspatak 600 K, Németújvár fiókegyházközség 1000 K, 
Tobaj fiókegyházközség 1200 K, Rájter I. lelkész 3600 K, Kurz S. újtelepi 
tanító 4000 K, Karner 1. kukméri tanító 3000 K, Nothnagel M. kukméri tanító 
2000 K, Bauer M. gondnok 300 K, Pleyer G. gondnok 400 K, Lackner I. 
gondnok 400 kor., Kogelmann I. presbiter 2000 kor., Kappel N. nyug. tanító 
600 kor., Wilfinger I. gondnok 100 kor., Lang I. presbiter 1800 kor., 
Panner I. presbiter 500 kor., Steiner 1. presbiter 1000 kor., Wilfinger S- 
presbiter 1200 K. Összesen 27.300 K. Nagyszentmihály. Az összegyházközség 
alapjaiból 1000 K, az anyaegyházközség alapjaiból 1600 K, Schmidt I. lelkész 
200 K, Rehling S. tanító 3000 K. Összesen 5800 K. Némethidegkut. Az egyház- 
község 1000 K, a lelkész 200 K, a két tanító 700 K. Összesen 1900 K. 
Ókörtvélyes. Az anyaegyházközség 1000 K, Királyfalva leányegyházközség 
1000 K, Ebenspanger G. patafalvi tanító 150 K. Összesen 2150 K. Őriszigeí. 
Az anyaegyházközség 1500 K, nőegylet 300 K, vasjobbágyi leányegyházköz
ség 1000 K, Németh F. vasjobbágyi tanító 500 K. Összesen 3300 K. Pinkafő. 
Az összegyházközség 4000 K, az anyaegyházközség 10.000 K, a diakonissza
egylet 5000 K, Dörmer F. lelkész 1200 K, Supper K. tanító 2400 K. Összesen 
22.600 K. Rohoncz. Az anyaegyházközség 700 K, Pummer A. lelkész és neje
10.000 K, Városhodász leányegyházközség 550 K, Lubersbeck T. városhodászi 
tanító 100 K. Összesen 11.350 K. Szentgotthdrd. Anyaegyházközség alapjaiból 
300 K, Czipott G. lelkész 3000 K, Spisszák K. alsórönöki tanító 100 K( 
Mayer K. egyházközségi felügyelő 100 K. Összesen 3500 K. Vágod. Kustek I. 
gyöngyösfői tanító 100 K. Városszalónak. Az összegyházközség 1000 K, az 
anyaegyházközség 1700 K, a drumolyi leányegyházközség 1500 K, a szalónak- 
újteleki leányegyházközség 200 K, Seregély D. lelkész 200 K. Összesen 
4600 K. Vasdobra. Az egyházközség egyes hívei 8850 K, a vasi felső egyház
megye az egyházmegyei gyámoldából 21.000 K, az ösztöndíj-alapból 3800 K. 
Összesen 24.800 K. — Összesen 175.400 K.

8. A vasi közép egyházmegyéből :  Alsómarácz 10.000 K. Battyánd 
1300 K. Bodóhegy 4000 K, Felsőcsalogány 200 K. Domonkosfa 2400 K. 
Körmend 10600 K, Vasnádasd 400 K, Szarvaskend 250 K, Hegyháthodász 
300 K, körmendi nőegylet 200 K. Meszlen 3000 K, nőegylet 800 K. Mura
szombat 500 K. Nemeskolta 1500 K, Kolta anyagyülekezet 3000 K, Rába- 
szenttamás 400 K. Örihodos 1600 K, Szalafő 600 K. Örimagyarósd 400 K. 
Répczelak 1250 K. Sárvár 2000 K, nőegylet 200 K. Tótkeresztur 500 K. 
Uriaújfalu 2000 K, nőegylet 200 K, ivánegerszegi nőegylet 300 K. Összesen 
3000 K. — Összesen 45.300 K.

9. A veszprémi  egyházmegyéből  : Ajka. Egyházközség 500 kor., nő
egylet 200 kor., Bátsi József lelkész 1000 kor., Pintér Sándor tanító 2000 kor.,

2*
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csékuti nőegylet 350 K, Rácz Károly tanító 100 K, Fodor Mihály pusztamiskei 
tanító 2000 K. Összesen 6150 K. Bakonyszentlászló. Egyházközség 700 K. 
Bakonytamási. Egyházközség 950 K. Dabrony. Egyházközség 800 K, Kakas 
József lelkész 2500 K, Ferenczy Lajos gondnok 1000 K, Nemesszalók leány
egyházközség 400 K, Sümegi János tanító 400 K. Csögle fiókegyházközség 
500 K. Összesen 5600 K. Gecse. Egyházközség 2000 K, Nagy Kálmán lelkész 
1000 kor., Bárdosi Aladár tanító 100 kor. Összesen 3100 kor. Homokbödöge. 
Egyházközség 500 kor., nőegylet 100 kor., Takács Elek lelkész 2500 kor., 
Berzsenyi József felügyelő 1000 kor., Nagygyimót leányegyházközség 100 kor., 
Petter Viktor tanító 100 kor., Tapolczafőn Nánik Péter tanító 100 kor. 
Összesen 4800 kor. Kerta. Ihász Mihály lelkész 100 kor., Töpler Károly fel
ügyelő 10.000 kor., karakószörcsöki leányegyházközség 300 kor., Kovács 
József tanító 300 kor., Kiskamondon Polgár Mihály tanító 1300 kor., kispiriti 
fiókegyház 1500 kor. Összesen 13.500 kor. Lajoskomárom. Egyházközség 
1000 kor., Endreffy János lelkész 50 kor., Mohar Ilona tanítónő 3000 kor. 
Összesen 4050 kor. Magyar szombathely. Molnár Gyula lelkész 300 kor., 
Szekér József tanító 800 kor., Kiss Margit tanítónő 200 kor. Összesen 
1300 kor. Marczalgergelyi. Közösegyház 900 kor., anyaegyház 450 kor.? 
Mohácsy Lajos lelkész és neje 142.550 kor., szergényi leányegyház 2000 kor., 
szergényi nőegylet 200 kor., Erdélyi Béla szergényi tanító 2000 kor., Sass 
Aranka szergényi tanítónő 2500 kor., Nagy Sándor mihályházai tanító 200 kor. 
Összesen 150.800 kor. Nagyaldsony. Egyházközség 600 kor., Kiss Lajos lel
kész 900 kor., Viden Koltay Jolán tanítónő 100 kor. Összesen 1600 kor. Öskii. 
Egyházközség 1500 kor. Pápa. Egyházközség 2000 kor., nőegylet 3000 kor., 
iskolai növendékek 50 kor., Gyurátz Ferenc püspök 3000 kor., Meslerházy 
László lelkész 450 kor., Szutter Dániel igazgató 100 kor., Nagy Pál tanító 
100 kor., takácsi leányegyházközség 900 kor., mezőlaki nőegylet 600 kor. 
Összesen 10.200 kor. Sikátor. Nőegylet 350 kor., Pócza Ferenc lelkész 
2000 kor., Sütő János tanító 2700 kor., Varsány leányegyházközség 1700 kor. 
Összesen 6750 kor. Somlószőllös. Egyházközség 400 kor., nőegylet 300 kor., 
Somogyi Károly lelkész 150 kor., somlóvecsei nőegylet 250 kor. Összesen 
1100 kor. Sár. Egyházközség 200 kor. Tés. Egyházközség 1250 kor. Vár
palota. Egyházközség 8700 kor., Horváth Sándor lelkész 1000 kor., Birnbaum 
Sándor tanító 300 kor. Összesen 10.000 kor. Veszprém. Egyházközség 800 kor. 
Zalagalsa. Egyházközség 800 kor., Mód Aladár lelkész 2000 kor., rigácsi 
nőegylet 200 kor., Zalameggyes fiókegyház 400 kor. Összesen 3400 kor. 
Egyházmegye. Gyátnolda 1500 kor., gyámintézet 500 kor. Összesen 2000 kor. 
— Összesen 259.900 kor.

10. A zalai egyházmegyéből :  Szentantalfa. Egyházközség 500 kor., 
nőegylet 100 kor., Zánka egyházközség 300 kor. Összesen 900 kor. Mencshely. 
Egyházközség 100 kor., nőegylet 100 kor., Fenyves Ede lelkész 300 kor., 
Bereczky Géza tanító 200 kor. Összesen 700 kor. Alsódörgicse. Egyház- 
község 500 kor., Nyirő Károly lelkész 200 kor., Kovács Sándor tanító 300 kor.
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Összesen 1000 kor. Nagyvázsony. Egyházközség 1600 kor., Zsiray Lajos lel
kész 1050 kor., Zsiray József h. kántor 2000 kor., Gaál Lajos nemesleányfalui 
h. tanító 1000 kor. Összesen 5650 kor. Kapolcs. Egyházközség 1200 kor., 
Magyary Miklós lelkész és családja 1800 kor. Összesen 3000 kor. — Ösz- 
szesen 11.350 kor.

Az egyházkerületi pénztár 25.000 K-t jegyzett. A soproni theol. akad. ta
nárok 10.000 K-t, a theol. önképzőkör 1350 K-t. Összesen 11.350 K-t.

A soproni főgimnáziumi tanárok 21.600 koronát, a lyceumi tanári kar 
rendelkezésére álló u. n. „Szabadrendelkezési alap“ 1000 koronát, a lyc. 
ifjúsági kirándulási alap 1000 koronát, a lyc. ifjúsági belmissziói egyesület 
1000 koronát, a lyc. ifjúsági tornakör 300 koronát, a lyc. gyorsírókor 100 ko
ronába lyceumi ifjúság IL, V., VII. és VIII. osztálya egyenként 100—100 ko
ronát. Összesen 400 koronát. — Összesen 25.400 koronát.

A felsőlövői főgimnázium részéről összesen jegyeztetett 4450 korona. A 
Véssey-alapból 500 koronát, a Hrabovszky-alapból 100 koronát, a Polonyi- 
alapból 300 koronát, a Bruckner-alapból 500 koronát, az ifjúsági segítő 
egyesület 1500 koronát, gyámintézet 50 koronát, a Berzsenyi-kör 500 koronát, 
a gyorsírókor 200 koronát, a Wachter-alap 300 koronát és a tanári rendel
kezési alap 500 koronát. — A felsölövöi tanítóképző-intézet részéről a tanári 
kar 1300 koronát, a Wimmer-alap 10.000 koronát és a Wimmer emlékalap 
2000 koronát. Összesen 13.300 koronát.

A bonyhádi főgimnáziumnál a tanári kar tagjai 11.350 koronát.
A kőszegi felsőbb leányiskola részéről tanári testületének tagjai 11.300 

koronát, az ifjúsági belmissziói egyesület 100 koronát, összesen 11.400 ko
ronát jegyzett.

Az esperes és igazgató urak jelentései szerint egyházkerületünk gyüle
kezetei, tanintézetei, egyesületek, lelkészek, tanárok, tanítók, tanítványok ösz- 
szesen 1,583.425 koronát jegyeztek.

Körlevelek.

1 4 .  A háború által előidézett rendkívüli viszonyok közt többször kellett 
a lelkészi s tanítói hivatalok útján a gyülekezeteket s híveinket a honvédelem 
céljainak támogatására, a sebesültek s azok szegény családjainak segélyezésére 
körlevélben felkérnem.

1914 augusztus 8-án kelt körlevelemben a keletről, délről fenyegető 
hadvészre utalva, a hazáért áldozatkészségre buzdítottam a híveket. A lelkész 
urakat kértem, hogy a zászlók alá bevonulókat lelkesítsék, szegény családjaik 
ügyét karolják fel. Indítsák a népet Isten keresésére, ébresszék a hitet, mely 
hozzá vezet, fentartja a lélek erejét.

A háborn új tevékenységre szólította az egyházakat, új munkatért nyitott 
meg a lelkészek előtt. A hír a terjedő hadvészről, amellyel szemben az egyes 
emberek ereje csak gyönge, törékeny nád, a munkabíró férfiak nagyrészének
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élet-halál harcra vonulása, a családoknak aggodalma az eltávozott jó fiú, férj 
s apa életéért felkeltette a sok helyen a béke s a zavartalan jólét napjain el
szunnyadt vallásos érzést, a vallásban keresett lelki erőt, reményt szegény
gazdag a harctéren és azután a sebesültek kórházaiban.

Gondoskodnunk kellett a háborúban éltüket kockáztató, a harctérről 
sebesülten, betegen kórházakba került vitézeink lelki szükségleteinek kielégí
téséről imakönyvek, vallásos iratok terjesztésével. E célra már a háború elején 
jelentek meg figyelemre méltó munkák. A legelsők egyike volt a Stráner 
Vilmos és Pröhle Károly theol. akadémiai tanár urak által szerkesztett s szív
hez szóló tartalmával mindenütt örömmel fogadott „Lelki fegyver“ cimü ima
könyv, mely tót s német nyelvre is lefordítva számos kiadást ért. A jelen 
időre vonatkozó imakönyveket adtak ki még : Raffay Sándor „Az Én Ima
könyvem“, Majba Vilmos „Lelki Balzsam“ címeken. Vallásos elmélkedéseket 
adtak ki lie. Schmidt Károly J. esperes „ Un versagt ! Trostreiche Betrachtungen 
für die Kriegszeit“, Kapi Béla „Kereszttől a feltámadásig“, „Pünkösdi Üdvözlet“ 
és „Erős várunk az Isten“ cimü elmélkedéseket.

Körlevélben kértem fel a lelkész urakat a lelki atyai gondoskodásra, hogy 
úgy a fegyveres szolgálatra bevonult katonáknak — családjuk közvetítésével 
— ajándékkép megküldessék, mint a kórházakban levő sebesülteknek is — 
ha még nem volna meg nekik — kezeikhez jusson emlékül ily imakönyv s 
ha lehetséges, egy-egy újszövetség. A beérkezett jelentések szerint vitézeink 
lelki szükségleteinek ügyét áldozatkészséggel karolta fel a részvét. Szívesen 
áldoztak e célra a gyülekezeti nő- és leányegyletek, több egyházmegyében a 
missziói egyesületek. Számos egyházközség az imakönyvek vételére szánt 
pénzadomány mellett ének- és imakönyveket, bibliát is küldött a városi kór
házakban elhelyezett sebesültek számára. Kórházi ápolás alatt levő sebesült, 
beteg híveinket az illető lelkész urak felkeresték s őket a vallás vigasztalá
sában részesítve éreztették velük az egyháznak jóltevő gondoskodását. Báró 
Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr, elnöktársával : dr. Baltik Frigyes püspök 
úrral indokoltnak látták a harctérről az osztrák tartományok városaiba került 
betegek meglátogatására is két lelkész kiküldését. E feladatra egyházkerüle
tünk részéről Pröhle Károly soproni theol. akad. tanár urat ajánlottam, aki fel
kérésemre készséggel vállalkozott a Bécstől nyugatra eső tartományok kórházai
ban elhelyezett magyarhoni sebesültek felkeresésére. Az e látogatáson kiosztandó 
imakönyvekre a pénzügyi bizottság az ehker. pénztár terhére — a közgyűlés 
utólagos jóváhagyása reményében — megszavazott 50 K-t. Az egyházker. evang. 
egyesület eddig imakönyvek, vallásos füzetek kiosztására összesen 233'24 K-t for
dított. Imakony veket Zágrábba, Pozsegába, Grácba, Usorába, Pettauba is küldtünk.

E helyen is köszönetemet fejezem ki Stráner Vilmos theol. akad. tanár 
úrnak, ki 4739 példány „Lelki fegyvert“ osztott, vagyis küldött szét a hozzá 
e címen befolyt adományok ellenében, illetve ingyen, és Kapi Béla kör
mendi lelkész úrnak, ki a „Karácsonyi üzenetéből 350, a „Kereszttől a fel
támadásig“ cimü elmélkedésekből 2050 és a „Pünkösdi üdvözlet“-ből 720
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példányt ajánlott fel adománykép katonáink számára és a már mind a 
négy egyházkerületben ismert, mindenütt kedvelt vallásos néplapját, a „Harang
szót“ ingyen 490 példányban küldi meg a magyar kórházak részére.

Szóval fegyveres szolgálatot teljesítő és kórházakba jutott hitsorsosaink 
lelki gondozása rendszeres folyamatban van. Lelkészeink a sebesültek köré
ben is híven betöltik tisztüket.

Tisztelettel kell megemlékeznünk ama impozáns módon megnyilatkozott 
részvétről is, mellyel híveink a hadbavonultaknak és a sebesülteknek ruha
neművel, élelmiszerekkel segélyezésére áldozatot hoztak.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 4456/914. ein. számú leiratában 
arról értesít, hogy téli hadjárat esetén a hadseregnek nagymennyiségű teára 
lesz szüksége s e célra a földiszeder levele is felhasználható; kéri az isko
láknak gyűjtésre felhívását. Körlevélben fölhívtam összes népiskoláink tanítóit, 
hogy ily földiszeder levelet — ha a község határában található — szedes
senek minél nagyobb mennyiségben az iskolai növendékekkel s a gyűjtés 
eredményét megszárítva küldjék Budapestre a hadsegélyző bizottsághoz.

Ugyancsak körlevélben kerestem meg az iskolák vezetőit, hogy a harc
téren küzdő katonáink számára karácsonyi ajándékot gyűjtő — a kormány 
által megindított — mozgalomban résztvevésre buzdítsák a növendékeket s 
ezek családjait. Hadd emlékeztessék a szívből jött adományok az első honfiúi 
kötelesség által harci lobogó alá hivott vitézeinket a szeretet magasztos ünne
pére: karácsonyra s értessék meg velük, hogy az itthon levők is együtt 
éreznek, együtt imádkoznak s reménylenek velük. Az adakozás a társadalom 
minden osztályainál oly szép eredménnyel folyt, hogy a részvét a sebesültek 
számára is mindenütt felállította a kórházakban az ajándékokkal gazdagon 
felszerelt karácsonyfát.

1915 április 15-én kelt körlevelemben, tekintettel a rendkívüli időkre, 
midőn a munkabíró férfiak nagy részének a haza védelmére behívása folytán 
a mezei gazdaságnál a tavaszi évszak előrehaladásával sok helyen szükség lesz 
a női munkaerőre is: arra hivtam fel a lelkész urakat, hogy törekedjenek 
községeikben napközi gyermekotthonokat szervezni. Hol az édesanya gyerme
keit ily napközi otthonban biztos felügyelet alatt hagyhatja: ő nyugodtan 
mehet ki a mezei munkára. — Május 5-én hasonlókép körlevélben kértem fel 
a lelkész urak, gyülekezetek figyelmét a háború folyamán fogságba jutott 
honfitársaink nehéz helyzetére. Az egymást érő ütközetekben sokan foglyul 
estek s ezeknek sorsa is részvétre indít. Méltó, hogy róluk is áldozatkész jó
akarattal emlékezzék meg a társadalom. A Magyar Szent Korona Országainak 
Vöröskereszt Egylete e hadifogoly katonáink segélyezésére gyűjtést rendez s 
gyülekezeteinktől azt kéri, hogy e célra ajánlják fel havonként egy vasárnapi 
persely tartalmát. Ha ez akadályba ütköznék, bármily szerény összeget a gyüle
kezeti pénztárból utalványozhatnak ki e célra.



24

1£>- Sopron vármegye alispánjának megkeresésére a Sopron városi és 
vármegyei népnevelési vegyes nyugdijiigyi bizottságába Bancsó Antal theoi. 
akad. igazgató urat küldtem ki.

J€>. Az ifjasági belmissziói egyesületek a vallástanárok vezetése mellet 
a lefolyt tanévben kifejtett munkásságáról a következő jelentések számolnak be.

A soproni ev. lyceumi belmissziói egyesület jelentése.
A soproni ág. hitv. evang. lyceumi tanulók belmissziói egyesületének 

1914— 15-ik évi működéséről szóló jelentésünket a következőkben bátorko
dunk tisztelettel előterjeszteni.

Minthogy az iskolai év csak október hó 1-én nyílhatott meg, egyesüle
tünk is a rendesnél valamivel későbben, október hó 17-én alakult meg 238 
taggal. A záróülést az iskolai évnek előbb történő befejezése miatt május hó 
15-én tartottuk meg. Munkásságát ez idén is két főirányban fejtette ki egyesü
letünk, t. i. a lelki épülés, jellemfejlesztés terén az összejövetelek tartása utján 
és a szeretetmunkásság terén a diáksegélyezés és gyámintézeti ügy felkaro
lása által.

Összesen 18 összejövetelt tartottunk, melyeknek tárgyai az éneken és imád
ságon kívül bibliamagyarázatok, erkölcsi vonatkozású s az életből merített 
elmélkedések, fejtegetések, illetve felolvasások voltak. Külön csoportban gyűj
töttük össze az alsóbb osztálybelieket és külön a felsőbb osztálybeli tanulókat 
s az előadások tartalmát mindegyik csoport tanulóinak lelki életéhez alkal
maztuk. Különösen nagy gondot fordítottunk arra, hogy a mostani világ- 
eseményeknek tanulságai mint a való élet eleven erői a maguk közvetlen
ségével ifjúságunk jellemének fejlesztésére jótékony hatást gyakoroljanak. Úgy 
az alsó, mint a felső osztálybeliek összejövetelein a bibliamagyarázatok alap
jául alkalmilag kiválasztott szentirásbeli helyek szolgáltak. Az alsóbb osztály
beliek számára tartott jellemfejlesztő fejtegetéseknél a folyó tanévben is nagy 
haszonnal alkalmaztuk Foerster Frigyes Vilmos „Az élet művészete“ cimü 
jeles könyvét, melyből főleg az „Önuralomról“ szóló rész szakaszait olvastuk 
és magyaráztuk. A titkár által az alsóbb osztálybeliek számára tartott felolva
sás a munkás élet erkölcsi jelentőségéről s az öntudatos munkára való szok
tatásról szólt. A háború erkölcsi tanulságait az alsóbb osztálybeliek össze
jövetelein is lépten-nyomon kiemeltük, a felsőbb osztálybeliek előtt pedig 
ezzel a kérdéssel „A nagy világválság“ címen rendszeresebb módon, soro
zatos előadásokban foglalkoztunk, még pedig úgy, hogy a megbeszélésbe 
a tagokat is belevontuk. Ezenkívül még főleg a kötelességtudás, az akaraterő 
nevelésének, önfegyelmezésnek s a vallás és tudomány viszonyának kérdéseit 
fejtegettük. Egyesületünk járatta az „Evangélikus Egyházi Élet“ s a „Belmissió“ 
cimü lapokat, az egyesület tagjai közül pedig több tanuló előfizetett az „Ifjú 
Évek“ és az „Örömhír“ cimü lapokra.

Egyesületünk a haza iránt tartozó kötelességét az anyagi ügyek intézése
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terén is teljesítette, ugyanis alaptőkéjének jelentékeny részét a hadi kölcsönre 
fordította s azon egy 1000 K (egy ezer) névértékű 6% -°s járadék kölcsön- 
kötvényt vásárolt. Az egyesületünknek juttatott kegyes adományokról és szeretet- 
munkásságról az Értesítőben részletesen megemlékezünk, azért itt csak az 
összefoglaló adatokat közöljük. Az adományok összege 34544 K; tagsági 
díj címen pedig a deáksegélyző pénztár javára 19541 K s a gyámintézeti 
pénztár javára 194-57 K folyt be. A tanulók segélyezésére — a segítő könyvtár 
gyarapítására fordított összeggel együtt — 881 '60 K-t adott ki egyesületünk.

A gyámintézet ügyét is kellő módon felkarolta egyesületünk. Az alap
szabályok értelmében a kiosztás alá kerülő 200 K egynegyed részét, azaz 
50 K-t az egyházkerületi gyámintézeti pénztár útján az egyetemes gyáminté
zeti pénztárba küldött be, a háromnegyed rész, azaz 150 K fölött pedig az 
egyület maga rendelkezett olyanformán, hogy 20 K-t a magyarországi evang. 
missziói egyesület alapító tagsági díjnak negyedik részletéül küldötte be az 
előbb nevezett egyesület pénztárába ; a locsmándi evang. gyülekezet „Bethánia“ 
szeretetházának 30 K-t, a beteg lyceumi tanulók tápintézeti ellátásának ja
vítására szolgáló alapra 12 K-t, a sebesült katonák számára vásárolt újtesta
mentumokra, imádságos könyvekre és iratokra 78 K-t, a harcoló katonák ka
rácsonyfájára 10 K-t fordított.

A fentebbi adatokból látható, hogy az elmúlt iskolai évben egyesületünk 
munkásságára minden irányban a nagy háború körülményes és az ezekből 
fakadó feladatok nyomták rá bélyegüket. Adja Isten, hogy a most még dúló 
rettenetes vérontás minél előbb befejezést nyerjen s az óriási áldozatoknak 
meg legyen legalább az a haszna, hogy a jövő nemzedéknek, az ifjúságnak 
lelke alkalmas talajjá váljék az evangéliom nagy igazságainak befogadására. 
Sopron, 1915 május 15-én. Hetvényi Lajos, a belmissziói egyesület elnöke. 
Vincze Károly, az egyesület ezidei titkára.

A felsőlövöi fögimnáziumi ifjúsági belmissziói egyesület jelentése.
Egyesületünk október hónapban kezdette meg működését. Tevékenysége 

kétirányú volt. Egyrészt a tanulóifjúság körében, kiegészítve a vallásórák 
feladatát, bibliaolvasó órák tartásával a biblia olvasását igyekezett megked
velteim s útmutatással szolgálni arra, hogyan kell alkalmazni Isten szavát 
saját egyéni viszonyainkra ; másrészt nagyobb nyilvánosságban vallásos es
télyek, illetve szeretetvendégségek tartásával igyekezett a hitet erősíteni, a 
belmisszió munkája iránt érdeklődést, áldozatkészséget ébreszteni.

Bibliaolvasó órát hetenként egyszer tartottunk az esti órákban. Tagja 
lehetett bibliaolvasó körünknek a főgimnázium IV—VIII. osztályának minden 
növendéke, aki önként részt akart venni ; a szorosabb értelemben vett tago
kon kívül azonban az alsóbb osztályok tanulói közül is többen, bár egyelőre 
még csak hallgatólag, részt vettek az estélyeken. A megbeszélések tárgyát ez 
évben Jézus példázatai, majd Márk evangéliomának első fejezete képezték. 
Mindegyik bibliaolvasó óra énekkel s imával kezdődött s szintén énekkel és
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valamelyik résztvevőnek szabadon mondott imájával végződött. Az összejöve
teleket több nehézséggel küzdve — amilyenek voltak az alkalmas idő meg
találása, a helyben lakó felsőbb osztályú s így a megbeszélésekbe belevon
ható ev. tanulók csekély száma stb. — egészen husvétig megtartottuk, amikor 
több felső osztályú tanuló, köztük a kör titkárának s pénztárosának is beso- 
rozása miatt ezeket az összejöveteleket is be kellett szüntetnünk.

Nagyobb nyilvánosságban a következő estélyeket rendezte a belmissziói 
egyesület. Advent 4. vasárnapján este táncestéllyel egybekötött vallásos estélyt 
rendezett a következő műsorral: 1. Crüger : Dicsérjük az Urat. Énekelte a 
főgimnáziumi énekkar. 2. Bibliamagyarázat. Tartotta az elnök. 3. Pálmai L. : 
A wartburgi tintafolt. Szavalta : Horeczky B. VIII. o. t. 4 .  Karácsonyi gondo
latok. Irta s felolvasta Barbariis L. VIII. o. t. 5. György M. : Merengés. He
gedűn játszotta : Király L. VIII. o. t., zongorán kisérte : Fleck A. VII. o. t.
6. A belmisszió munkaköre és feladata a jelenben. Irta s felolvasta : Bruckner
H. VIII. o. t. 7. Szabolcska M. : Dal a kis Demeter Rózsikáról. Szavalta : 
Nagy L. V. o. t. 8. Ima. 9. Közének.

Március hó 7-én a következő műsorral tartottunk szeretetvendégséget :
I. Biblimagyarázat. Tartotta az elnök. 2. Wiehern, a belmisszió atyja. Irta s 
felolvasta : Bruckner H. VIII. o. t. 3. Lampert G. : A gályarab. Szavalta : 
Nagy L. V. o. t. 4. Hires Bercsényi-nótára készült verbunkos. Hegedű-szóló 
zongorakisérettel. Játszották : Király L. VIII. o. t. s Fleck A. VII. o. t. 5- 
Japán művelődési és vallástörténeti fejlődés a legújabb időben. Irta s fel
olvasta : Nagy J. VIII. o. t. 6. Váradi A. : Júdás. Szavalta : Horeczky B. VIII.
o. t. 7. Ima. 8. Hymnus. Ezeken kívül még egy vetített képes felolvasást 
tartottunk március 10-én „A keresztyének üldöztetése“ cimen.

Az estélyek külső sikeréről tanúskodik már az is, hogy az első szeretet- 
vendégségen 55 K, a másodikon 40 K volt a tiszta jövedelem, mely ösz- 
szegek egy részét, mint azt már a meghívókon jeleztük, a háborúban szeren
csétlenül jártak támogatására fordítottuk. A valódi, belső siker a jó Isten ke
zében van. — Egyesületünk bevétele s kiadása a következőkép oszlott meg : 
Bevétel volt a december 20-i szeretetvendégségen 79-90 K ; a március 7-i 
szeretetvendégségen 69 64; a március 10-i vetített képes előadáson 17*80 K; 
gyűjtés a főgimnáziumi ifjúság között 940 K; kamatjövedelmek 6610 K. 
Összes bevétel tehát 26778 K. Ezzel szemben a két szeretetvendégség s a 
vetített képes előadás összes kiadása 72"91 K-t tett. A megmaradt 194*87 K 
tiszta jövedelmet a következőleg osztottuk fel : A harcban megvakult katonák
nak 50 K, katonák hátramaradottainak segélyezésére 50 K, katonák részére 
vallásos iratokra 10 K, a központ részére 15 K, az eperjesi theol. otthonnak 
5 K, a főgimnáziumi iskola-alapra 10 K, a tanítóképzői iskola-alapra 10 K, 
az egyházmegyei gyámintézetnek 10 K, a pozsonyi diakonissza-háznak 10 K, 
tőkésítés 24‘87 K. Összesen 194-87 K. — Egyesületünk vagyona 1170-28 K, 
melyből 9 drb. 100 K-ás és 1 drb. 50 K-ás hadikölcsönkötvényt vásároltunk. 
Büki Jenő főgimn. h. vallástanár, az egyesület e. i. elnöke.
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A bonyhádi főgimnázium belmissziói egyesületének jelentése.
E vészterhes napokban, mikor az aggodalom hazánk sorsa és kedveseink 

élete miatt napról-napra nagyobbá nőtt szivünkben, mikor apáink és test
véreink életüket és vérüket áldozták kedves hazánkért, a mi jólétünkért, éle
tünkért és boldogságunkért, alig találtunk helyet, hol megnyugodhassunk s 
figyelmünket a harctérről egy kedvesebb helyre fordíthassuk. De a veszély 
érzete, mely közös mindnyájunkkal, mely hazaszeretetben és istenfélelemben 
egyesített bennünket, kissé elpihent akkor, mikor belmissziói egyesületünkben 
kedveseinkért s győzelmünkért imádkoztunk s magunk körül krisztusi szere- 
tetet láttunk és Isten védő karját éreztük.

Belmissziói egyesületünk ez évben is megalakult. Sajnos azonban, a 
nagy idők terhe körünk ez évi munkásságán nagyon is meglátszik. Nem 
fejthetjük ki azt a munkásságot, melyet más években felmutathattunk. De 
célunkat, melyet egyesületünk maga elé kitűzött : a szeretet ápolását, az evan- 
géliomi világosság megőrzését, továbbá a hitből fakadó jócselekedetek gya
korlását kevés számú összejövetelünkön is elértük.

Mindössze négy összejövetelt tarthattunk, melyeken a kör tagjai egyházi 
énekeket énekeltek, imádkoztak, szavaltak és vallásos tárgyú dolgozatokat ol
vastak fel.

Az egyesület tagjai 1—Vili. osztályú evangélikus tanulók voltak. Öröm
mel láttuk körünkben református testvéreinket is, kik a felsőbb osztályok 
tagjai közül majdnem mind hozzánk csatlakoztak. A kör céljaira minden tag
nak legalább 1 koronát kellett fizetnie, melynek egyrésze a belmisszió, másik 
a gyámintézet céljaira fordíttatott. Egyesületünknek 127 evangélikus és 7 ref. 
tagja volt.

Tisztviselőkké alakuló gyűlésén a kör a következőket választotta : Titkár : 
Zathureczky István VIII. o. t., jegyző : Hammer József VIII. o. t., főpénz
táros : Hölczl Antal VIII. o. t., könyvtáros: Haiszer János VIII. o. t., ének
vezető : Knapp Dezső VI. o. t.

A haza hivó szava társaink közül többet zászló alá állított, köztük 
körünk titkárját: Zathureczkyt, három másik Vili. osztálybeli tisztviselő tár
sával együtt. Rájuk nehéz munka : szenvedés, nélkülözés vár most, mikor mi 
az édes pihenésre térünk ; de biztosak vagyunk abban — mert ismerjük 
őket —, hogy a fáradalmakat és szenvedéseket hazánk érdekében békében 
tűrik. Hisszük, hogy a hazaszeretet és istenfélelem, melyet ez intézet falai 
közt tanítottak, erősekké és bátrakká teszi őket. Egyesületünk emléküket örökké 
megőrzi s mindnyájan imádkozunk értük.

Adja Isten, hogy viszontláthassuk őket !
A kör a titkári teendőket Kiss Lajosra, a jegyző munkáját Gyalog 

Lászlóra, a főpénztárosi teendőket Hölczl Dezsőre bízta.
A jótékonyságot azáltal gyakoroltuk, hogy a torzsai konfirmandus ott

hon, pozsonyi theológus otthon, eperjesi theol. otthon és pogánymisszió



céljaira 5—5 koronát, szegény tanulók segélyezésére 15 koronát, a gyám
intézet részére 18 50 koronát adtunk.

Pénztári helyzet : Tagsági dijakból befolyt : Gyámintézet részére 74 K, 
belmisszió részére 7050 K. Összesen 144 50 K. Összes kiadásunk a segé
lyezésekkel együtt 60’40 K. Az évi pénztári maradvány 84'10 K. A kör múlt 
évi vagyona 1635 08 K. Jelenlegi vagyona 171918 K. A titkári jelentés alap
ján : Bonyhád, 1915. évi junius hó 4-én, Genersich Tivadar belmissziói egye
sületi elnök.

A soproni cvang. tanítóképző-intézet ifjúsági belmissziói egyesületének jelentése.
Az 1914/15. iskolai évben a rendkívüli idők hatása alatt a belmissziói 

egyesület formálisan meg nem alakult, mindazonáltal az ifjúság gyakorolta a 
szeretet munkáját. A harctéren küzdő katonák karácsonyi ajándékához a 
tanítóképző növendékei, a gyakorló-iskolai tanulókkal együtt, 105' 15 K-t gyűj
töttek. Elárusítottunk továbbá 2500 drb. vöröskereszt-bélyeget 50 K értékben.

A belmissziói egyesület alapítványának kamataiból 10—10 K-t juttattunk 
az egyházkerületi gyámintézetnek, a „Gusztáv Adolf-egyesület“-nek, a létesí
tendő egyházkerületi árvaházra s a „Nagy Szeretet adományára. Járattuk a 
„Harangszó“-t, szerzők szivességéből kaptuk az „Evang. Egyházi Élet“ és 
az „Evang. Közérdek“ cimii lapokat. A karácsonykor ittmaradt csekély számú 
növendéknek juttattunk némi ajándékot. Papp József igazgató.

A kőszegi felsőbb leányiskola belmissziói egyesületének jelentése.
Belmissziói egyesületünk fennállásának második évét töltötte be. E má

sodik évben is a megkezdett buzgalommal folytattuk munkánkat s talán nem 
eredmény nélkül. Összejöveteleinket mindenkor érdeklődés, figyelem kisérte s 
egyesületünk tagjainak lelki épülésére, hitük erősítésére szolgált az ott hallott 
ige, vallásos tárgyú felolvasás, az Istenbe vetett bizalmat és hazaszeretetei 
ápoló költemények, a szivet-lelket nemesítő, jóra, szépre buzdító énekek, 
melyek a kéthetenként tartott összejövetel tárgyát képezték. Munkánkat mindig 
közénekkel és imával kezdettük és végeztük. Az imádságot az önként jelent
kező tagok mondották. Ének és ima után olvastuk és megbeszéltük a követ
kező, kijelölt szentirásbeli szakaszokat: II. Mózes 17s—16, IV. Mózes 14. rész,
IV. Mózes 20i—13, V. Mózes 32i_47) Ézsaiás 9i_7, Ézsaiás 61. rész, I. Sámuel
7. rész, I. Sámuel 11. rész, Ján. ev. 181—27, Ján. ev. 1828— 1917, Ján. ev.
1917—42, I. Sámuel 31. rész, II. Sámuel 117- 27. Minden ülés alkalmával volt 
szavalat is. A szavalásra került költemények a következők : Váradi A. : Petőfi 
visszatér. Szavalta : nt. Balikó Lajos elnök. Anyám háza. Szavalta : Wölfel 
Márta V. 0. n. Júdás. Szavalta : Jakab Erzsébet VI. 0. n. Tóth K. : Lengyel 
anya. Szavalta : Mesterházy Piroska II. 0. n. Losonczy özvegye. Szavalta : 
Jakab Erzsébet II. 0. n. Szilágyi Erzsébet. Szavalta : Pajor Margit II. 0. n. 
Sántha K. : A királyért, a hazáért. Szavalta : Kelemen Hedvig IL o. n. Édes 
anyánk. Szavalta : Boór Aranka I. 0. n. Csengey G. : Az ősi vár. Szavalta :



2 9

Lepold Ilona VI. o. n. Az első ibolya. Szavalta : Neumann Erzsébet II. o. n. 
Lampérth G. : Az imádság. Szavalta: Ebenspanger Ilona II. o. n. A gályarab. 
Szavalta : Szerényi Irma II. o. n. Gyulai Pál : Pókainé. Szavalta : Jakab 
Erzsébet II. o. n. Tanács. Szavalta: Kelemen Hedvig II. o. n. Reviczky Gy. : 
Tartsatok bünbánatot. Szavalta : Sass Mária V. o. n. Győry V. : Megelégedés. 
Szavalta : Stubenvoll Sarolta VI. o. n. Béry Gy. : Hit. Szavalta : Puskás Ilona 
VI. o. n. Sareptabeli özvegy. Szavalta: Sattler Margit II. o. n. Arany J. : 
Fiamnak. Szavalta : Budaker Ilona IV. o. n. Farkas J. : Fehér galamb. Sza
valta : Sarlai Ilona IV. o. n. Lévay I. : Karácsonyi verebek. Szavalta : Kelemen 
Hedvig II. o. n. Incédy L. : A nővér. Szavalta : Nagy Laura II. o. n. Garay J. : 
Kont. Szavalta : Rájter Erzsébet III. o. n. Endrödi S. : Leborulsz a sírra. 
Szavalta : Puskás Ilona VI. o. n. Br. Eötvös J. : A megfagyott gyermek. Sza
valta : Géfin Mária III. o. n. Varga Gy.-né : Győzelem. Szavalta : Horváth 
Izabella V. o. n.

Részint az elnök, részint a tagok előadásokat, illetve felolvasásokat is 
tartottak. Az elnök ismertette Scheldn—Csizmadia : „Mit tenne Jézus?“ cimii 
munkájának rövid tartalmát. Továbbá felolvasta Zwingli Ulrichné Reinhard 
Anna életét, Szalay Mihály, Győry Vilmos és Gyónj (Achim) G. költeményeit. 
Fejtegetést közölt : „A háború oka, lényege és céljáéról, majd felolvasta 
özv. Moravcsik Gy.-né „Klárika könyve“ és Farkas M.-né: „Az Ur megbocsát“ 
cimü munkáját ; Wölfel Márta V. o. n. : Rótli Johanna-, és Gergelyffy Erzsébet
V. o. n. : Győry Vilmos életrajzát. A szavalatok és felolvasások között köz-, 
illetve karének volt. A tagokból alakult alkalmi kar énekelte „A mélységből 
küldöm sóhajom“, „Kárpáti őrség“ és „Nagymajtényi síkon“ cimü énekeket.

Tehát munkálkodásunknak második éve is a Mindenható kegyelméről 
tesz bizonyságot, ki az Ő Szent Fia nevében elkezdett jó dolgot gazdag ál
dással koszoruzta s azt a szilárd hitet keltette föl bennünk, hogy egyesületünk 
működésének további idején is velünk marad s az így elvetett mag jó gyü
mölcsöt fog teremteni.

Az egyesületbe belépett 76 növendék. A begyült adományok összege 
103 kor. Ebből 5150 kor. gyámintézeti célra, 5150 kor. pedig önsegélyezésre 
adatott.

A gyámintézeti célra begyült összeg felett a közgyűlés következőképen 
rendelkezett :

Az egyetemes gyámintézeti pénztárba az összeg 1/i-e 12 87 K. A szabad 
rendelkezésre álló 3/i részből : a) Katonáknak húsvéti üdvözlet 3-50 K, b) 
pinkafői árvaháznak 10 K, c) pozsonyi diakonissza anyaegyháznak 10 K, d) 
Szentgotthárdnak 5 K, e) Tőkésítve 1013 K. Összesen 51 50 K. — Vagyon. 
1914. évi tőke 10'64 K, kamat —‘30 K, 1915. évi tőkésítés 1013 K. Összesen 
21-07 K, elhelyezve a K. 270. sz. betétkönyvben. Az önsegélyzésre beg/tilt 
összeg 51'50 K, Kiadás katonáknak 50 drb. húsvéti üdvözletre 3-50 K. Ma
radvány 48'— K. — Vagyon. 1914. évi kimutatás szerint 53f95 K, kamat 
—’99 K, 1915. évi bevételből 48’— K, szelvényjövedelemből 3'— K. Ősz-



szesen 105*94 K. Elhelyezve a kőszegi takarékpénztár S. 374. sz. könyvben 
8*44 K, 788.772. sz. hadi kölcsön kötvény vételára 97 50 K.

Az egyesület tisztikara a következő volt : Elnök : Balikó Lajos vallás
tanár, titkár: Bosznay Margit VI. o. n., jegyző: Horváth Izabella V. o. n., 
pénztáros : Puskás Ilona VI. o. n., ellenőr : Gergelyffy Erzsébet V. o. n., 
énekvezérek : Jakab Erzsébet VI. o. n. és Mesterházy Margit IV. o. n. Horváth 
Izabella jegyző, Bosznay Margit titkár.

1 T .  Az 1914 május hó 16-tól 1915 május hó 15-éig a következő lel- 
készi állomásokon alkalmazott segédlelkészeknek utalványoztam ki segéd- 
lelkészi fizetéskiegészítési államsegélyt : Ajkán Kovács Mihálynak 250 koronát, 
Kovácsics Gézának 20*83 koronát, Odor Lajosnak 611*10 koronát. Alsó- 
dörgicsén Baráth Józsefnek 124*98 koronát. Ágfalván Schmidt Jánosnak 
225 koronát. Bükön Horváth Lajosnak 41*66 koronát. Czelldömölkön Lórántffy 
Péternek 444*96 koronát. Felsőlövőn Grósz Jánosnak 799*92 koronát. Györ- 
könyben Weigel Ádámnak 270*79 koronát. Hántán Böjtös Lászlónak 75 ko
ronát. Iharosberényben Káldy Józsefnek 616*66 koronát. Nagyalásonyban 
Síkos Gyulának 326*64 koronát. Pakson Káldos Istvánnak 62*49 koronát, 
Baráth Józsefnek 208*30 koronát. Pápán Büky Jenőnek 152*76 koronát, 
Kovács Mihálynak 624*97 koronát. Pécsen Káldos Istvánnak 112*50 koronát, 
Dubovai Gézának 600 koronát. Somogydöröcskén Schermann Sándornak 
12*78 koronát. Szombathelyen Horváth Lajosnak 275 koronát. Uraiújfaluban 
Síkos Gyulának 470*68 koronát, Sokoray Bálintnak 125 koronát. Vadosfán 
Sokoray Bálintnak 354*15 koronát. Veszprémben Lórántffy Péternek 225 ko
ronát. Összesen 7031*17 korona.

1 8 -  A kőszegi leányiskola javára 1914 május 16-tól 1915 május 15-ig 
az egyházkerületi pénztárba a következő adományok és alapítványok folytak be :

I.
a) Adományok és offertóriumok.

Szekszárd 2*50 K, Németh Gyula szekszárdi lk. 1*50 K, Györköny 5 K, 
Veszprém 4 K, Homokbödöge 2 K, Tárnokréti 4 K, Dabrony 6 K, Sopron 
50 K, Beled 10 K, Bük 10 K, Farád 10 K, Nemeskér 2 K, Rábaszentandrás 
10 K, Répczelak—Csánig 10 K, Mekényes 5 K, Nagyhajmás 3 K, a somogyi 
egyházm. gyámintézet 20 K, a kemenesaljai egyházm. gyámintézet 6*12 K, 
Zalaistvánd 2 K, Vönöczk 10 K, Ostffyasszonyfa 10 K, Csönge 10 K, Kis
babot 4 K, Győr 30 K, Nagybarátfalu 2 K, Szepezd 2 K, Mencshely 2 K, 
Nagyvázsony 1 K, Nemesleányfalu 1 K, Szentantalfa 2 K, Zánka 1 K, Nemescsó 
5 K, Nagykanizsa 5 K, Porrogszentkirály 4 K, Vése 5 K, Somogydöröcske 
3*68 K, dr. Ajkay Béla 20 K, Kövágóörs 2 K, Nemesdömölk 10 K, Kund 
Sámuel répczelaki esperes 5 K. — Összesen 297*80 K.
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b) Évi járulék.
Az egyet, közigazgatási pénztárból 1915-r e ..............................  4500'— K

c) Gyűjtések a leányiskola javára.
Várpalota egyházközség g y ű j t é s e ................................................  27‘— K
A soproni ev. főisk. tápintézet és a kőszegi leányiskola javára

1914-ben az egyházkerületi pénztárnál befolyt közös gyűjté
sekből a leányiskola javára eső ré s z ..............................  55 07 „

Összesen : 82'07 K

d) Alapítványi befizetések.

1. Az egyházkerületi tanító-egyleti alapítvány javára.
Az egyházkerületi tanító-egyesület b e f iz e té s e .............................. 145'15 K

2. A Gyurátz Ferencné leányisk. alapítvány javára.
Főtiszt. Gyurátz Ferenc úr b e f iz e té s e ...........................................100'—

3. A Maróthy Lászlóné leányisk. alapítvány javára.
Dr. Maróthy László úr tő k ebefize tése ..............................  200'— „

Összesen: 445'15 K

Ö s s z e s í t é s :
a) Adományok és offertóriumok........................................................ 297'80 K
b) Évi járulék az egyet, közig, pénztárból.....................................  4500'— „
c) G y ű j té s e k ..................................................................................... 82-07 „
d) Alapítványi befizetések...................................................... 445'15 „

Összesen : 5325-02 K

II.
A kőszegi felsőbb leányiskola javára 1914 május 16-tól 1915 május 15-ig 
közvetlenül a kőszegi felsőbb leányiskolái pénztárnál a következő adományok

folytak be:
1. Özv. Véssey Sándorné adománya két lelkészleány 1914 — 15.

évi tartásdijának f e d e z é s é r e .................................................1000'— K
2. A városszalónaki gyülekezet adománya.............................. • . 22-— „
3. A felsőlövői ev. gyámintézet a d o m á n y a .............  20-— „
4. A felsőőri ev. gyámintézet a d o m á n y a ......................  10'— „
5. A tolna—baranya—somogyi esperességi gyámint. adománya 20-— „
6. A Gusztáv Adolf-egylet központi elnöksége és a lipcsei fő

egylet a d o m á n y a ....................................... 585'— „
Átvitel: 1657-— K
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7. Porkoláb Gyula pécsi ev. lelkész adománya .
Áthozat : 1657 — K 

6’-  „
8. A nagyszokoli ev. anyagyülekezet adománya . P -  „
9. A tamási ev. leánygyülekezet adománya 1 -  »

10. A csikóstöttösi ev. gyülekezet adománya . . S’-  „
11. Az e. e. e, gyámintézet adománya . . . . 400 -  „
12. A Kőszegi Takarékpénztár adománya . . 150 — „
13. A városszalónaki ev. gyülekezet adománya 22 -  „

Összesen : 2242 — K

III.
Közös gyűjtések és közös adományok a soproni ev. főiskolai tápintézet 

és a kőszegi leányiskola javára :
Magyarboly 2‘06 kor., Ivándárda 2 kor., Borjád 3 94 kor., Kötcse 20 kor., 

Kabold 5 kor., Majos 4 kor., Bük 11 kor., Felsőnána 4 kor., Kapolcs 5 kor., 
Ráczkozár 4 kor., Bikái 3 kor., Tófű 2 kor. — Összesen 66 kor.

Ezen 66 kor. összegnek fele része a tápintézet javára, fele része pedig 
a leányiskola javára esik.

IV.
Gyűjtés kizárólagosan a tápintézet javára :

Szekszárd missziói egyházközség gyűjtése 2‘50 kor., Györköny egyház- 
község adománya gyűjtés helyett 5 kor., Várpalota egyházközség gyűjtése 
22 50 kor., Homokbödöge egyházközség adománya gyűjtés helyett 2 kor., 
Nemescsó egyházközség adománya gyűjtés helyett 5 kor., Nagykanizsa egyház- 
község offertóriuma gyűjtés helyett 2 kor., Porrogszentkirály egyházközség 
offertóriuma gyűjtés helyett 2 kor. — Összesen 41 kor.

1 9 -  A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a lefolyt egyházközigaz
gatási évben az 1913. évi XVI. t.-c. értelmében tanitófizetéskiegészitési állam
segélyt a következő tanítóknak utalványozott, még pedig a helyi járulékokból 
biztosított fizetésnek

I. 1200 koronára — kezdő javadalmazásra — kiegészítésig:
Kemenesaljái egyházmegye : Erdős János kenienesmihályfai tanító.
Tolna— baranya—somogyi egyházmegye : Scholtz Béla nagyhajmásij 

Herman József szárazdi, Renner János bikali, Pfeiler Károly somogydöröcs- 
kei, Simon Lajos bolmányi, Steller Ernő izményi tanítók.

Vasi felső egyházmegye : Thék József velegei tanító.
Vasi közép egyházmegye: Mesterházyné Nagy Irén, Lengyel Sándor 

őrimagyarósdi tanítók.
Veszprémi egyházmegye : Fodor Kálmán somlószőllősi, Mezősi Árpád 

lajoskomáromi tanítók.
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II. 1400 K-ra, a III. fiz. oszt. 3. fokozatának megfelelő összeg kiegészítéséig: 
Győri egyházmegye : Szíj János börcsi tanító.
Kemenesaljái egyházmegye : Joós Géza alsósági tanító.
Somogyi egyházmegye : Böjtös Pál zsebeházai tanító. 
Talna-baranya-somogyi egyházmegye : Ifjú Fanzler János varsádi, Vágner 

János keszőhidegkuti, Wickert Lajos bonyhádi, Simon Lajos bolmányi tanítók. 
Vasi felső egyházmegye: Góger Károly vasfarkasfalvai tanító.
Vasi közép egyházmegye : Bakó Károly sürüházai, Dsubán József tót

keresztesi tanítók.
Veszprémi egyházmegye : Bögöthy Károly takácsi tanító.
III. 1600 K-ra, a III. fiz. oszt. 2. fokozatának megfelelő összeg kiegészítéséig : 
Kemenesaljái egyházmegye: Rózsa István nagysitkei, Németh Sándor

ostfiasszonyfai tanítók.
Somogyi egyházmegye : Hajas Gyula sandi tanító.
Soproni alsó egyházmegye: Major Sámuel szakonyi tanító. 
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Fritz Lipót alsónánai, Schwartz 

Ádám bátaapáti, Schneider Oszkár györkönyi, Spissák Henrik pogányi, Pauer 
Guidó somogydöröcskei, Werstroh Konrád ecsényi tanítók.

Veszprémi egyházmegye : Marosi Mihály súri, Zatkalik Erzsébet bakony- 
csernyei, Orbán Károly dabronyi tanítók.

IV. 1800 K-ra, a III. fiz. oszt. 1. fokozatának megfelelő Összeg kiegészítéséig: 
Soproni alsó egyházmegye : Nagy Kálmán nagygeresdi tanító. 
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Schrantz János csikostöttösi, Lutten-

berger János kácsfalui, Neubauer Károly murgai tanítók.
Vasi felső egyházmegye : Taucher József buglóczi tanító.
Veszprémi egyházmegye : Szombath Ernő lajoskomáromi, Ormósi Alfréd 

tési tanítók.
Zalai egyházmegye : Bándi Géza kővágóörsi tanító.
V. 2000 K-ra, a II. fiz. oszt. 3. fokozatának megfelelő összeg kiegészítéséig: 
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Eikelin Lajos udvari tanító.
Vasi felső egyházmegye: Kuntz János hárspataki, Neubauer Mihály

városszalonaki, Jány Károly némethidegkuti tanítók.
Vasi közép egyházmegye : Németh Jenő ivánegerszegi tanító.
VI. 2200 K-ra, a II. fiz. oszt. 2. fokozatának megfelelő összeg kiegészítéséig: 
Győri egyházmegye : Bándi János rábczakapi, Sziics Mihály kisbaboti,

Gróf Endre győri, Borsody János győri, Komjáthy Károly bőnyrétalapi, Hollós 
István győri, Sass József nagymóriczhidai, Nagy Mihály mérgesi, Sümegi 
Sándor tárnokréti, Mészáros Sándor enesei, Németh János kispéczkajári, 
Szabó György csikvándi, Benedek Vince győri, Kiss Lajos győrujfalui tanítók.

Kemenesaljái egyházmegye: Nits István kemeneshőgyészi, Szabó Antal 
magyargencsi, Varga Dénes dukai, Welter György egyházashetyei, Koczor 
Kálmán borgáthai, Németh Vilmos barlahidai, Szakái László kemenesmagasi, 
Nándor János pusztaszentlászlói, Ludván János nagysimonyi, Németh György

Evang. püspöki jelentés, 1915. 3
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zalaistvándi, Szabó Antal kemenessömjéni, Koczor Márton alsósági, Szabó 
László tokorcsi, Szórádi Dénes czelldömölki, Rózsa János kissomlói tanítók.

Somogyi egyházmegye: Fuchs Pál barcsi, Záborszky Kálmán porrog- 
szentkirályi, Héricz Sándor nemespátrói, Mikler Győző légrádi, Csatáry Kálmán 
pogányszentpéteri, Simon Zsigmond iharosi tanítók.

Soproni alsó egyházmegye: Molnár Sándor répczeszemerei, Kiss Lajos 
magyarkereszturi, Varga Dezső szilsárkányi, Bakody Imre kisfaludi, Kiss Gyula 
edvei, Szíj Lajos farádi, Varjú Márton jobbaházai, Kiss Sándor beledi, Hajas 
Gyula nemeskéri, Fodor Miklós alszopori, Schrantz József sobori, Takács 
József mihályi tanítók.

Soproni felső ehm.: Klenner János kaboldi, Reiger Lajos fertőmedgyesi^ 
Schrancz Endre balfi, Wéber Samu ágfalvai, Kappel Frigyes petőfalvai tanítók.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Hildebrand Miksa izményi, Kring 
Ödön gyönki, Szalay László magyarkéri, Küffer János tabi, id. Fanzler János 
varsádi, Kramer György somogyszili, Pfendesach Lajos hidasi, Petter János 
polányi, Síkos Károly tamási, Heiser Henrik paksi, Reisz János paksi, ifj. Kring 
Gyula kétyi, Coriári István kisinányoki, Mendöl Ede sárszentlőrinczi, Purth 
Gusztáv ági, Neubauer József gerényesi, Pflug István csikostöttösi, Hofman 
Ákos györkönyi tanítók.

Vasi felső egyházmegye: Honigschabel Tóbiás nagyszentmihályi, Polster 
János vágodi, Kirnbauer János újkörtvélyesi, Karner János radafalvai, Gamauf 
János grodnói, Spissák Károly alsórönöki, Brunner János mentséri, Leyrer 
János edeházai, Karner József drumolyi, Klein József rohonczi, Lubersbeck 
Tófor városhodászi, Kamer Frigyes, Marton Károly kőszegi, Zipser Róbert 
felsőlövői, Rurtz Sándor újtelepi, Scherman Ede rábakereszturi, Benning György 
sámfáivai, Supper Károly pinkafői, Wallner János vaskomjáti, Lakner János 
alhói, Zirman Mihály őribükkösdi, Molnár Ferenc máriafalvai, Hammer Gyula 
kőszegi, Rehling Sámuel nagyszentmihályi tanítók.

Vasi közép egyházmegye : Fiiszár Sándor sali, Horváth József meszleni, 
Horeczky Gyula csánigi, Fenyves Károly őrihodosi, Varga Endre péterhegyi 
Csizmadia Pál acsádi, Róth Kálmán uraiujfalui, Asbóth József őrimagyarósdi, 
Rátkay Lajos alsómaráczi, Szigethy Dénes répczelaki, Lórántffy Lajos rába- 
bogyoszlói, Vörös Samu nemeskoltai, Tóth István hegyfalui tanítók.

Veszprémi egyházmegye: Horváth Ferenc ászári, Erdélyi Béla szergényi, 
Birnbaum Sándor várpalotai, Nagy Sándor mihályházai, Polgár Mihály kis- 
kamondi, Szekér József magyarszombathelyi, Sümegi János nemesszalóki, 
Sütő János sikátori, Csányi Lajos bakonytamási, Varga János nemeshanyi, 
Szente Gyula bakonybánki, Fodor Mihály pusztamiskei, Szutter Dániel, Nagy 
Pál pápai, Pintér Sándor ajkai, Zacher Sándor homokbödögei, Rónai Pál 
somlószőllősi tanítók.

Zalai egyházmegye : Benkő Béla öcsi, Bereczky Géza mencshelyi tanítók.
600 koronás személyi pótlékban részesülnek : Szabó Anlal kemenes

sömjéni, Varga Endre péterhegyi, Sütő János sikátori tanítók.
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S O .  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 1914. évben.

I .

Az egyházm egye 
neve Ö

ss
ze

s
lé

le
ks

zá
m Keresztel-

tetett
T

ör
vé

ny
te

le
n 

||
Konfirmál-

tatott
Egybekelt

házaspárok
Eltemettetett

fi nö ossz . fi nö össz . ti s z ta vegy. ö ssz . fi nö ö ssz .

Győri 1 9 1 9 7 2 5 5 2 6 9 5 2 4 13 1 9 6 2 4 0 4 3 6 71 3 8 1 0 9 2 2 7 1 6 2 3 8 9
Kemenesaljái 1 8 8 6 0 3 2 6 2 8 5 6 1 1 16 2 0 8 1 2 3 3 3 1 8 7 2 5 1 1 2 2 1 0 1 9 7 4 0 7
Somogyi 1 3 5 6 9 1 6 2 1 9 8 3 6 0 3 1 2 4 1 5 7 2 8 1 9 4 3 5 1 2 9 1 3 3 9 0 2 2 3
Soproni alsó 1 1 3 2 8 1 4 9 1 5 8 3 0 7 10 101 111 2 1 2 5 6 9 6 5 1 1 9 9 9 2 1 8
Soproni felső 2 3 4 3 5 4 1 7 3 6 1 7 7 8 6 6 2 5 5 2 9 7 5 5 2 111 5 0 161 2 3 5 2 1 6 4 5 1
Tolna-bar.-somogyi 5 7 3 5 4 6 7 8 6 3 0 1 3 0 8 19 5 6 9 5 4 1 1 1 1 0 2 9 1 5 9 3 5 0 5 4 4 4 3 6 9 8 0
Vasi felső 3 0 2 1 6 4 0 0 3 6 5 7 6 5 8 2 3 4 5 3 5 6 7 0 1 1 3 6 3 5 171 2 8 8 2 6 6 5 5 4
Vasi közép 3 5 6 1 6 5 3 8 4 7 5 1 0 1 3 6 3 3 1 7 3 4 8 6 6 5 1 8 3 4 8 2 3 1 3 4 5 3 0 0 6 4 5
Veszprémi 2 5 2 1 9 3 8 6 3 4 3 7 2 9 17 2 7 5 3 1 7 5 9 2 9 4 5 3 1 4 7 2 6 4 2 5 7 5 2 1
Zalai 4 0 0 4 3 2 5 8 9 0 1 3 0 3 7 6 7 11 18 2 9 3 3 3 2 6 5

Összesen : 2 4 8 7 9 8 3 3 4 3 3 1 5 2 6 4 8 5 2 9 0 2 4 2 0  2 5 2 7 4 9 4 7 1 1 4 4 3 8 0  1 5 0 4 2 3 9 8 2 0 5 1 4 4 5 3
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fi nö fi nö fi nő fi nö fi nő fi nö fi nö fi nö

Győri 9 11 2 1 2 I 1 3 1 3 7 1 8 9 9
Kemenesaljái 4 6 2 3 — — — — 2 3 3 — — — — — 3 — 9 — — ' 9 2 — — 2
Somogyi 17 13 11 8 — — 1 i 12 9 6 6 — — — — 6 6 — — — — 2 — — 2
Soproni alsó 7 5 _ 2 2 1 1
Soproni felső — — 4 1 — — — — 4 1 1 — — — — — 1 — 26 — — 26 11 — — 11
Tolna-bar.-som. 51 3 0 10 5 2 4 — — 12 9 — 9 3 6 23 2 4 6 19 11 1 — 12 _ — _ —
Vasi felső 9 9 5 2 — — 1 — 6 2 — 4 — — — - 4 8 — — 8 — - _
Vasi közép 2 9 14 4 2 — — — — 4 2 4 4 — — — — 4 4 - — —— — — — —
Veszprémi 11 5 3 2 5 8 — - 8 10 1 2 4 1 — — 5 3 2 2 — 4 1 — 1
Zalai 2 1 2 1 1 — — — 2 1 1 — 1 1 1

Összesen : 1 3 9 9 4 43 27 8 12 2 i 52 40 1 7 2 9 7 7 3 4 2 7 4 0 63 3 1 6 7 2 5 1 - 2 6

1 A múlt évi jelentésben tévedés történt, mert egyházunk javára 12 vőlegény adott re- 
verzálist és csak 3 ev. nő adott reverzálist a r. kath. egyház javára. — 2 2 felekezetnélküli.

3*



B) Nyilvános és házi istenitisztelet.

Győri egyházmegye: „A nyilvános istenitisztelet látogatásában a beérke
zett jelentések szerint ez évben is kellő buzgóság mutatkozott minden gyüle
kezetben, sőt a háború kitörése óta a buzgóság csak fokozódott, amennyiben 
az itthonmaradottak kicsinye, nagyja szorgalmasan látogatja istenházát s a 
házi áhítat is fellendült egyes családok körében.“

Kemenesaljái egyházmegye: „Hanyatlás nem, sőt inkább a legtöbb 
helyen emelkedés tapasztalható. Több helyen a háború kitörése után az estéli 
istenitiszteletek, irásmagyarázatok nagyon látogatottak voltak. Igen szívesen 
vették híveink a háborúra vonatkozó tanításokat. A házi áhítat szórványosan 
gyakorlatban van. Imakönyv, énekeskönyv, újtestamentum mindenütt található. 
Vallásos iratokat mindenütt szívesen olvasnak.“

Somogyi egyházmegye : „A híveknél az istenitisztelet látogatása, a magán- 
áhítatosság kielégítő. A háborús idővel sok helyen javult“.

Soproni alsó egyházmegye: „A jelentések kivétel nélkül úgy szólnak, 
hogy a nyilvános istenitiszteletek látogatása teljesen kielégítő. Hanyatlás 
seholsem tapasztalható. A házi áhítat gyakorlása azonban csak arra szorít
kozik, hogy az öregebbek a bibliát olvasgatják. Közös házi istenitisztelet 
énekléssel, bibliaolvasással, imádkozással, sajnos, sehol sincs gyakorlatban. 
De vallásos szellemű iratokat a fiatalabbak is szívesen olvasnak.“

Soproni felső egyházmegye: „Az istenitiszteletek látogatottsága négy 
gyülekezetben nagyon jó, három gyülekezetben eléggé jó, négy gyülekezetben 
gyenge, egy gyülekezetben pedig rossz. A házi áhítatot csak elvétve gyako
rolják itt-ott. Az istenitiszteletek gyenge látogatottságának fő oka a vasárnapi 
munka, mikor is sokan csak úgy dolgoznak, mint hétköznapokon . . . délelőtt 
dolgoznak, délután korcsmába mennek.“

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: „Tekintettel azon körülményre, 
hogy a templom látogatása csak két gyülekezetben nem kielégítő, tekintettel 
arra, hogy a házi áhítat gyakorlása az egyházmegyék kétharmad részében 
szokásban van, tekintettel arra, hogy az úrvacsorával élők száma a legtöbb 
gyülekezetben elég tekintélyes, továbbá a legtöbb gyülekezetben szives kész
séggel olvasnak vallásos tartalmú könyveket, egyházi lapokat s a hivek nagy 
része el van látva nemcsak szentirással, hanem imádságos és egyéb vallásos 
tartalmú olvasó könyvekkel ; tekintettel arra, hogy az egyházi szertartást 
tisztán csak házasságkötésnél ál szégyenérzet vagy helytelen, ferde felfogásból 
mellőzték, éltesebb özvegyek, vagy olyanok, kik előbb vadházasságban éltek, 
tekintettel azon körülményre, hogy az itt-ott mutatkozó hanyatlás a hitbuzgó- 
ságban — tisztán csak személyi okokra vezethető vissza: — a hitbuzgóság 
általában — teljesen kielégítő, a legtöbb helyen dicséretet érdemlő.“

Vasi felső egyházmegye : „Tizenkét egyházközségben kellő, három egyház- 
községben buzgó, illetve nagyon jó, két egyházközségben igen buzgó. Hanyat
lás sehol sem mutatkozott“.
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Vasi közép egyházmegye: „Az istenitiszteletek látogatásában három, a 
házi áhítat gyakorlásában négy gyülekezetben fokozott buzgóság volt észlel
hető, tizennégy, illetve tizenhárom gyülekezetben kielégítő.“

Veszprémi egyházmegye: „A templomi istenitiszteletek látogatásában kellő, 
sőt emelkedő buzgóság nyilvánul. A házi áhítat gyakorlása több egyház- 
községben tapasztalható. Vallásos iratokat, egyházi lapokat a hívek buzgón 
olvasnak.“

Zalai egyházmegye: „A nyilvános istenitisztelet látogatása tekintetében 
hanyatlás nem észlelhető sehol, sőt a buzgóság imitt-amott emelkedett a 
múlthoz képest.“

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 nö össze
sen

házasság-
kötésnél?

születé
seknél ?

egyház-
kelés
nél?

teme
tésnél ?

Győri 3795 5018 8813 4 6 — — —

Kemenesaljái 2811 4021 6832 2 — — — —

Somogyi 1958 1954 3912 5 2 — — —

Soproni alsó 2368 2874 5242 3 — — — —

Soproni felső 3159 3646 7805 7 — — — —

Tolna-bar.-som. 10684 12811 23495 13 8 1 — —

Vasi felső 6432 8814 15246 11 — — — —

Vasi közép 9962 14187 24149 5 1 — — 6

Veszprémi 5882 7552 13434 8 1 — — —

Zalai 534 763 1297 2 1 — — —

Összesen : 47985 61640 109625 60 19 1 — 6
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C) Belmissziói mozgalmak.

Az egyháziasság emelését célzó nemes hivatásu munkásságról a követ
kező rovatos kimutatás nyújt képet :
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Győri 4 3 14 13 17 17 igen

Kemenesaljái 2 2 .7 28 13 29 f t

Somogyi 1 — 7 7 4 12 f f

Soproni alsó 4 4 2 19 8 16 f f

Soproni felső 7 1 9 9 12 9 f f

Tolna-bar.-somogyi 10 5 24 10 16 34 f f

Vasi felső 7 3 8 7 12 11 nincs

Vasi közép 6 3 6 12 9 13 f f

Veszprémi 4 3 14 21 18 21 igen

Zalai 1 3 12 — 7 ff

Összesen : 46 24 94 138 109 169 8
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D) Iskola és vallásoktatás.
Egyházkerületünk elemi népoktatásügyéről és az ily iskolákban végzett 

vallásoktatásról áttekintést nyújt ezen táblázatos kimutatás:
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sen
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i s k o á b a n

Győri 98 75 173 17 7 24 83 78 161 2 13 17 22
Kemenesaljái 94 83 177 21 33 54 2 3 5 2 4 13 33
Somogyi 121 113 234 75 84 159 — — — 4 1 13 16
Soproni alsó 69 50 119 16 30 46 2 1 3 — 2 9 20
Soproni felső 20 18 38 9 14 23 — — — 3 5 12 12
Tolna-bar.-som. 120 100 220 23 13 36 — — — 8 20 38 56
Vasi felső 99 71 170 19 15 34 2 — 2 1 4 17 48
Vasi közép 98 96 194 10 9 19 140 45 185 1 4 17 7
Veszprémi 202 155 357 19 22 41 27 28 55 3 19 23 44
Zalai 62 59 121 13 19 32 — 6 6 9

Összesen : 983 820 1803 222 246 468 256 155 411' 24 87 135 267

1 Több gyülekezetben a tanítók katonai szolgálata miatt szünetelt az iskolai oktatás.

E) Vagyoni állapot.
Az egyházmegyéknek, másodsorban pedig maguknak az egyházközségek

nek anyagi viszonyait a beérkezett esperesi jelentések alapján a következő 
rovatos táblázatok mutatják :

a) Az egyes egyházmegyék 1914. évi vagyoni állapota.

Az
egyházm egye

neve

Bevétel Kiadás
Pénztári
marad

vány

A házi 
pénztár 

alaptőkéi
Egyéb

alaptőkéi

Egyház
megyei

gyámoklai
alaptőke

Egyház
megyei

belmissziói
alaptőke

K f K f K f K f K f K f K f

Győri 4859 72 3579 49 1280 23 11901 08
Kemenesaljái 3869 53 3492 51 477 02 — — 4081 80 — — 1707 —

Somogyi 2257 59 1646 24 611 35 — — — — — — — —

Soproni alsó 1911 35 1885 10 26 25 — — — — — — — —
Soproni felső 4933 37 4289 86 643 51 — — 596 32 28048 69 1627 93
Tolna-bar.-som. 20551 79 20551 20 — _ — — — — — — — —
Vasi felső1 9370 98 7428 55 1942 43 — 4264 28 31733 — 938 03
Vasi közép 9571 60 9571 60 — — — — 500 — 17380 07 4440 80
Veszprémi 5097 80 4472 98 624 82 — — 231 94 26322 04 — —
Zalai 2174 09 1979 73 194 36 — — 4912 95 — — — —

Összesen : 64597 82 58897 26 5700 56 — - 14587 29 115384 88 8713 76
1 Árvaházi alap : 3967 K 01 f; francia-sarc alap 2800 K; Topperczer-féle alap 1000 K; 

Stettner Gyula alap a felsőlövői tanítóképző-intézet segélyezésére 2126 K.



b) A
z egyházközségeknek egyházm

egyék szerint összesített vagyona az 1914. év végén.
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F) Kiválóbb mozzanatok, mint a hitélet és áldozatkészség nyilvánulásai 
az egyházmegyékben és egyes gyülekezetekben.

G yőri egyházm egye.

1. KISBABOT. Egyházi épületeinek -javítására 452 72 K-t fordított, a 
lelkészlaknál 101*11 K erejéig drótkerítést huzatott, Miholics József gecsei 
lakos az egyház szabad rendelkezésére 50 K-át ajándékozott.

2. NAGYBARÁTFALU. Templomát renováltatta, új oltár, orgona és 
padokkal látta el 12.000 K kiadással. Az orgona-alapra egyesek összesen 
1048 K-át, az oltár-alapra 223 K-t adtak össze.

3. BEZI-ENESE. Adósságából 1000 K-t törlesztett, épületei tatarozására 
78 K-t fordított, Németh Márton templomépítés céljaira 100 K-t ajándékozott.

4. BŐNYRÉTALAP. Id. Späth Gyuláné 100 K-t, Späth Gyula felügyelő 
50 K-t ajándékoztak az egyház céljaira.

5. CSIKVÁND. Egyházi épületeit 419 K erejéig javíttatta, 336 koronáért 
új iskolapadokat szerzett. Egyesek templomfelszerelési és renoválási alapra 
271 K-t adtak össze.

6. FELPËCZ. Épületeit 730 K erejéig javíttatta, 225 K értékben könyve
ket szerzett, hadbavonultak segélyezésére 116 K-t adott. Egyesek összesen 
198 K-át adtak össze egyházi célokra.

7. GYŐR. Egyházi épületeit 5348'29 K erejéig javíttatta, házi szegényeket 
862-43 K erejéig segélyezett, özv. lelkész és tanítónékat pedig 1870'68 K-val, 
szegény iskolások tanszereire 536 K-át fordított, ugyanezeknek felruházására 
699 K-t költött, ösztöndíjképen 2125 K-t osztott ki. Az egyház saját cél
jaira adakoztak: Grab Mihály fiai 100 K, győri első takarékpénztár iskolai 
célokra 100 K, szegény-árva intézetre 120 K, Győr sz. kir. város a szeretet- 
házra 1000 K, Kozma Imre-féle alapítvány árvaházra befolyt 26052 K, szeretet- 
házra dr. Barcza Dezső 250 K-t adott. — Györujfalu tanítólakását 175 K 
erejéig javíttatta, Schricker László az egyház céljaira 160 Kát adományozott.

8. RÁBCZAKAP1. Egyházi épületeit 262 K erejéig javíttatta, N. N. haran
gokra 50 K-t adományozott.

9. KISPÉCZ-KAJÁR. Egyházi épületeit 599'64 K erejéig javíttatta. Egyesek 
egyházfenntartási alapra adakoztak összesen 256 K-t.

10. LOVÁSZPATONA. Egyházi épületeit 305‘80 K erejéig javíttatta. Az 
egyház saját céljaira adakoztak egyesek 1971'26 K-t.

11. LÉBENY. A második tanító számára lakást épített s gazdasági 
épületeket emelt 6551 ‘82 K kiadással, melyhez 4000 K-t kölcsönvett. A 
gyülekezet a háborúval kapcsolatos célokra 577'10 K-t áldozott. Egyesek 
az orgona-alapra adakoztak összesen 240 K-t, a tanácsterem berendezésére 
pedig 324-60 K-t.

12. MÉRGES. Az egyház céljaira Kovács Imre és családja Rábaszent- 
mihályról 100 K-t adományozott.
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13. NAGYMÓRICZHIDA. Az új tanítói lakást 91613 K erejéig javíttatta, 
adósságából 1140 K-t törlesztett. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
összesen 343 K-t.

14. UJMALOMSOK. Összes épületeit tatarozta 846'22 K kiadással. Az 
építendő templomra adakoztak Kecskés István és neje Simon Zsófia 1 000 K-t, 
egyesek pedig 375 K-át.

15. GYÖRSZEMERE. A lelkészlakot 464 K erejéig tatarozta.
16. TÁRNOKRÉTI. A lelkész- és tanítólakot 409 05 K erejéig tatarozta.
17. TÉT. Épületeinek kijavítására 377-02 K-t fordított, maradék gabo

nából 616'60 K-t árult, adósságából 1000 K-t törlesztett. A jótékony nő
egylet a hadba vonultak családtagjainak itthoni segélyezésére és leányiskolája 
hadi kórházzá alakítására a sok természetbeni adományon túl 300 K-t for
dított. A gyülekezet 1800 K, a nőegylet pedig 500 K hadi kölcsönt jegyzett.

K em enesaljái egyházm egye.

1. ALSÓLENDVA. Az egyház céljaira a G. A. egyesület 204-75 K-t kül
dött, a gyámintézettől 100 K, a br. Baldácsy-alapból 600 K segélyben részesült.

2. BOBA. A tanítólakásnál 200 K erejéig javítást tett.
NEMESKOCS. Az iskolánál kutat ásatott 62 K-ért, kerítést készíttetett

322 K költséggel, iskolai könyvtárra és tanszerekre 291 K-t fordított. — 
Kemenespálfa tanítói lakánál kerítést csináltatott 80 K-ért.

3. CSÖNGE. Templomtető, gazdasági épületeire 593 K-t költött, 600 K 
adósságot törlesztett. — Ostffyasszonyfa. A templomépítésre önként felajánlt 
20.081 koronából befolyt 8799 K, a templomépítés-hagyományi tőkék felhasz
náltattak; az építkezés a háború miatt még nincs befejezve.

4. GÉRCZE. Épületeit 315 K költséggel kijavította. — Vásárosmiske. 
Adósságából 852 K-t törlesztett.

5. KEMENESHÖGYÉSZ. Radó Elemér gyülek. h. felügyelő édesanyja el- 
hunytakor 200 K-t ajándékozott. Kovács József és neje Zsédenyi Juliánná 
az északi harctéren elesett József fia emlékére oltárterítőt készíttetett 200 K 
értékben. — Magyar genes. Radó Elemér gyülek. h. felügyelő 200 K-át ado
mányozott szabadrendelkezésre.

6. KEMENESMAGASI. Benkó Béla budapesti építő, tartalékos főhadnagy 
200 K, Balogh Lajos 50 K-t ajándékoztak.

7. KISSOMLÓ. Új iskolát és tanítólakást épített 9000 K költséggel, 
kölcsönvett 4500 K. — Duka. Az iskolánál kerítésre 760 K-át költött, 129 K 
erejéig javítást eszközölt. — Kaid. Tanítólakásnál 50 K erejéig javított. — 
Jánosháza. 150 K adósságot törlesztett.

8. NAGYSIMONY1. Épületeire 81 K-t költött. Hrabovszky Dénes 
200 K-t hagyományozott. — Nagysitke 300 K adósságot törlesztett.

9. NEMESDÖMÖLK. Épületeire 1166 K-t költött. Kiss Mihályféle 
hagyaték befizetve, 100 K. — Czelldömölk iskolájára 452 K-t fordított,
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750 K adósságot törlesztett. Községtől 290 K segélyben részesült. — Alsó
ság községtől 93 K-t nyert, épületeire 255 K-t költött. — Alsómesteri. 
Épületeire 83 K-t fordított. — Kemenesmihályfa. Épületeire 213 K-t, iskolá
jára 240 K-t költött. — Kemenessömjén. Épületeit 50 K erejéig rendbehozta. 
— Kemenesszentmárton. Épületeire 48 74 K-t fordított. — Tokorcs. Mellék- 
épületekre 482 K, iskolára 206 K-t költött.

10. PUSZTASZENTLÁSZLÓ. Épületeire 143 kor.-t költött. Többen az 
egyháznak 129 kor.-t ajándékoztak. — Barlahida. Épületeit javította 118'80 K 
erejéig, iskolájára 72 kor.-t fordított, 200 kor. adósságot törlesztett. Özv. Gérczei 
Józsefné 150 kor.-t adott az egyházközségnek.

11. VÖNÖCZK. Templomtetőt 360 K-ért javította, egyéb építésre 120 K-t 
költött. Özv. Pálffy Lászlóné, Herincs Karolin elhunyt férje emlékére 200 kor. 
alapítványt tett. Dr. Miskolczy Imre országgyűlési képviselő Boda József és 
Barcza Mária templomi alapítványához 118 kor.-t ajándékozott.

12. ZALAEGERSZEG. Özv. Borosi Imréné Mesterházy Terézia gyüle
kezetfenntartásra 10.000 kor.-t hagyományozott, sirgondozásra pedig 400 K-t. 
A lelkészlak építésére Király Mátyás lelkész 100 kor.-t adott.

13. ZALA1STVÁND. A lelkész gazdasági épületeit új tető alá hozta és 
avította 2080 kor. erejéig. Többen 500 koronát ajándékoztak az egyház- 
községnek.

Az esperesség rendes tagja a Protestáns irodalmi-, a Luther-társaságnak, 
a budapesti prot. árvaháznak, valamint az összes anyaegyházközségek rendes 
tagjai a Luther-társaságnak.

Som ogyi egyházm egye.

1. ANTONOVÁCZ. Egyházfennt. szolgáló tőke 3634‘89 kor. Magtár-alap 
600-65 kor. Iskolai felszerelésre 13473 kor.-t költött, adósságából 766'50 kor.-t 
törlesztett. Templomjavításra egyesek 316 30 kor.-t adtak, segélyt kapott a 
G. A. egylettől 986'18 kor.-t, lelkész 300 kor.-t.

2. GYÉKÉNYES. Egyházfennt. szolgáló alaptőke 1832 81 kor. Alapít
ványok 2309'22 kor., alapok 5096' 18 kor. Tatarozásra 18978 kor.-t költött. 
Jótékonycélra gyűjtött összesen 870' 19 kor.-t, a nőegylet hadi jótékonyságra 
241'82 kor.-t adott.

3. HRASZTOVÁC. Templomépítési alapja 7817-94 kor. A múlt évben 
segélyt kapott a horvát kormánytól s a G. A. egylettől összesen 1865'55 kor.-t, 
az iskola javára 265'55 kor.-t.

4. LÉGRÁD. Egyházfennt. szolgáló alaptőke 2948-20 kor. Az egyház 
orgonát szerzett 2400 kor. értékben, adósságából 1500 kor.-t törlesztett, ja
vításokra 164-90 kor.-t fordított. Egyesek az egyház céljaira adtak 434-10 kor.-t.

5. MALIBASTAJ. Az egyházközség adóssága 4700 kor. Segélyt kapott 
az egyház a G. A. egylettől 234 koronát, egyesek az egyház céljaira 18 ko
ronát adtak.
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6. NAGYKANIZSA. Adósságából 415 koronát törlesztett, javításokra 
386 koronát költött, az egyházfenntartásra szolgáló tőke 500 korona. Adakoz
tak egyesek 160-44 koronát.

7. NEMESPÁTRÓ. Egyházfenntartási alaptőke 17860 kor. A gyülekezet 
kölcsönmagtárában van 3160 klg. búza, 4060 klg. rozs. Javításokra 321 ‘88 
kor.-t költött. Iskolájában 358 kor. értékben padokat csináltatott. Egyesek jó
tékonycélra az egyháznak összesen 312-54 kor.-t adtak.

8. PORROGSZENTK1RÁLY. Az egyházfenntartási alaptőke 30697 kor., 
határozott célú alapítványok összege 13.858 kor. Javításokra iskolaépületnél 
1500 kor.-t költött. Adósságából 400 kor.-t törlesztett. Jótékonycélra gyűjtött 
166 kor.-t, katonáknak pénzben, ruhanemüekben, élelmiszerekben 1150 kor.-t. 
Az egyház céljaira adakoztak egyesek pénzben, oltárra gyertyában összesen 
683-80 kor.-t. — Barcs leányegyház. Templomépítésre kapott az egyesek ha
gyományából, adakozásból 309-26 kor.-t.

9. SURD. Az egyházfenntartásra a tőke 6000 kor. Templom-alap 600 kor. 
Adósságából 600 kor.-t törlesztett, javításokra 80 kor.-t költött. Egyesek az 
egyháznak adtak 410 kor.-t. — Liszó leányegyház. Javításokra, kerítésépítésre 
502 kor.-t költött.

10. SAND. Az egyházfenntartásra a tőke 120 K. Templom-alap 4978-60 K. 
Oltár-alap 79"48 korona. Berki József 100 koronát adott a templomra.

11. SZEPETNEK. Templom-alap 5133-85 korona. Uj orgonát épített 
3500 kor. értékben, halottas kocsit vett 3000 kor. értékben. Fuchsz János 
iskolai ösztöndij-alapja 3000 kor.

12. VESE. Egyházfenntartásra a tőke 8759‘60 korona. Határozott célú 
alapítvány 4000 korona. Javításokra, orgonahangolásra 300 kor.-t költött, hadi 
célokra 1500 K-át adott. — Szökedencs leányegyház. Egyházfentartási tőke 
2320 korona. Építésekre, javításokra 200 kor.-t költött.

13. ZÁGRÁB. Templom, iskolai összes bevétel 33.728‘53 korona, segélyt 
kapott az egyház s iskola 5054 80 K-t. A nőegylet bevétele 20104-36 kor., 
melyet jótékonyságra és hadi célokra fordított.

Soproni alsó egyházm egye.

1. BELED. Javításokra 622 kor.-t fordított. Adósságából 1579 kor.-t 
törlesztett, dr. Rátz Ottó volt gyülekezeti felügyelő végrendeleti leg 100 kor. 
alapítványt tett. — Edve. A beledi takarékpénztártól 10 kor. segélyben része
sült. — Vásárosfalu. 250 kor. adósságot törlesztett.

2. BÜK. Épületeire 150 kor.-t költött. Templomra alapítványokat tettek: 
Major János 100 kor., Kebelei Katalin 200, Skriba Sámuel 60, a harctéren 
hősi halált halt Gyurátz Ferenc 9-es huszár emlékére szülei 1000 kor.-t, Tóth 
János 200 kor. Egyesek adománya 126 kor.

3. FARÁD. Épületeit 750 kor. erejéig javíttatta. A hitelszövetkezet 40 K-t 
adott a gyülekezetnek. — Jobaháza. Iskoláját 100 kor. költséggel tataroztatta.
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4. NAGYGEREZSD. Építkezés s javításra 334 kor.-t költött. Adósságából 
800 kor.-t törlesztett. Tőkevagyona 1216 K-val gyarapodott. — Pórládony. 
Takarékmagtárát pénzzé tette s a vasúthoz kisajátított földjéért kapott 3290 K-t.
— Nemesládony. Iskoláját renováltatta 700 kor. erejéig. Javításra 25 kor.-t 
fordított, adósságából 482 K-t törlesztett. Alapítványt tett : Ments Jánosné 
Kiss Zsófia 300, Ments János (felső) 350 kor. — Molnár László Jánosfáról 
a nagygereszdi iskolának 200 kor. alapítványt tett.

5. NEMESKÉR. Javításokra 65 kor.-t költött, eladott egy régi urvacsorai 
kannát új templom építési céljára 8500 kor.-ért. Ugyané célra a gyülekezet 
430 korona gyámintézeti segélyben részesült. — Alszopor. Javított 120 kor. 
költséggel. Adósságából 200 kor.-t törlesztett. Özv. Horváth Lajosné Hetyéről 
imaházra 200 korona alapítványt tett.

6. SZAKONY. Épületjavításra 225 koronát adott ki. Alapítványt tett 
néhai Boros Lajos és neje 1000 koronát.

7. RÁBASZENTANDRÁS. Javításokra 144 kor.-t fordított, az iskola s 
tanítólakás fölszerelésére 192 kor.-t költött. Adósságából 150 kor.-t törlesztett. 
Adóalapi államsegélye 647 korona volt. Alapítványt tett Kiss Imre felügyelő 
100 kor.-t — Sobor. 440 korona adóalapi segélyben részesült. Adósságából 
2500 kor.-t törlesztett, Molnár István és neje 100 korona alapítványt tett. A 
község 50 kor.-t adott templomalapra.

8. SZILSÁRKÁNY. 817 korona adóalapi segélyt élvezett. Adósságából 
1152 kor.-t törlesztett. Alapítványt tett Varga Pál 400 kor.-t, maga az egyház 
Karsay Imre volt lelkésze emlékére 532-68 korona fenntartási alapot gyűjtött.
— Németi. 107 korona adóalapi segélyben részesült. Épületjavításra 145 K-t 
költött, adósságából 600 kor.-t törlesztett. Melléképületet emelt a tanító
lakáshoz 3151 korona költséggel.

9. VADOSFA. Javított 209 korona erejéig. Adósságából 2500 kor.-t 
törlesztett. — Mihályi. Építés- és javításra 378 kor.-t áldozott. — Kisfalud. 
Második iskolát s tanítólakást épített 11256 korona költséggel. Régi iskolája 
javítására 274 kor.-t adót ki. — Magyarkeresztur. Adósságából 1350 kor.-t 
törlesztett. — Zsebeháza. A tanítólakást renoválta 2896 korona kiadással.
— Potyond. Javításokra 127 kor.-t fordított. — Gyóró. Javított 12 kor. erejéig.

Soproni fe lső  egyházm egye.

1. ÁGFALVA. Épületeinek tatarozására 700 70 kor.-t, tanszerek beszer
zésére 9363 kor.-t fordított. Alapítványai és tőkéi 584-57 koronával gyara
podtak. Egyesek 115-60 kor.-t adtak Isten dicsőségére. — Sopronbánfalva. 
351-14 kor.-t fordított az áll. iskola tatarozására s 200 kor. adósságot törlesz
tett. Alapjai 2463"25 K-val szaporodtak, a Luth. Gotteskasten 499'42 K-val 
járult. Egyesek 5652 kor.-t áldoztak. — Lépesfalva. 474-11 K-val tataroztatta 
épületeit, 101-74 kor. áru tanszert vásárolt. Tőke-vagyona 435-69 K-val 
gyarapodott.
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2. BALF. Épületeit 250 kor. költséggel tataroztatta s 1359 kor. adós
ságot törlesztett. Egyesektől 7 kor. adományt kapott.

3. CSÁVA. Többen oltári gyertyákat adományoztak.
4. FERTŐMEGGYES. Épületeit 642 02 kor. költséggel tataroztatta s 

1598 kor. adósságot törlesztett. A gyülekezet lelkészi özvegy- és árva-alapjá
hoz egyesek összesen 20 koronát áldoztak. Az ala pok azonkívül kamatokkal 
és 29 68 kor. offertóriummal gyarapodtak.

5. HARKA. Tatarozásra 513 61 kor.-t fordított, egyesektől 12 kor.-t s 
oltári gyertyákat kapott.

6. KABOLD 25 kor.-t adott jótékony célokra s oltári gyertyákat kapott 
ajándékba.

7. LAJTAUJFALU. A templomtetőt 46 kor. költséggel kijavíttatta, egye
sektől 50 kor. segélyt kapott. — Kismarton 395 kor. segélyben részesült.

8. LOCSMÁND. Épületeit 35577 kor.-val tataroztatta. Piller Samutól a 
Luther-alapra 1000 kor.-t s a Bethaniá-ra szintén 1000 kor.-t örökölt. Alapjai 
s alapítványai 11087'23 kor.-val szaporodtak.

9. PETŐFALVA 75 86 kor.-t fordított tatarozásra. — Borbolyán többen 
gyertyát ajándékoztak az istentiszteletek tartása alkalmából.

10. RÜSZT 306'60 koronát fordított épületeinek jókarban tartására s 
1100 korona adósságot törlesztett.

11. SOPRON. Épületeinek tataroztására 4520 60 koronát költött s 
5664-98 kor. adósságot törlesztett. Más jelentés nem érkezett. A diakonissza
állomás nyomtatott jelentése alapján közöljük még, hogy az egyletnek 289 
tagja s 3764 23 korona kiadása volt, vagyona pedig 62.995-76 korona. Bold. 
Steiner György örökösei 100 koronát és bold. Poszvék Sándor örökösei szin
tén 100 koronát adtak az egyletnek. A nővérek a múlt évben is hű és ál
dásos munkásságot fejtettek ki.

12. VEPERD. 700 korona adósságot törlesztett, egyesektől 42-50 korona 
adományban részesült.

13. ORSZ. KIR. FEGYINTÉZET SOPRONKÖHID-TELEP. A protestáns 
fegyencek száma 1913. év végén 106 volt, 1914 végén pedig 25 evangélikus, 
68 református és 1 unitárius, tehát összesen 94. Hessler Samu lelkész buzgón 
gondozta a fegyenceket, 67 prédikációs és 57 imádságos istentiszteletet tartott 
velük s 3 Ízben szolgáltatta ki az úrvacsorát összesen 117 résztvevőnek. Azon
kívül heti 4, illetve 3 órában rendes hitoktatásban részesítette a fegyenceket s 
a protestánsoknak 6 vallásos tárgyú, vegyes felekezetű fegyencközönség előtt 
pedig 26 általános vonatkozású felolvasást tartott. Heti 1 énekórában 42 evang. 
és 43 reform, templomi éneket vett át a fegyencekkel, kiket négyszólamú egy
házi- és komoly világi énekekben is gyakorolt a vasárnapi szabad órákban 
Végül a levelezést 1148 esetben közvetítette a fegyencek és hozzátartozóik 
között. A háború a fegyintézetben s így a lelkész munkájában is idézett elő kisebb 
mérvű eltolásokat, de az idei jelentés is bizonyságot tesz az intézet lelkipász
torának odaadó, önfeláldozó sáfárkodásáról, amiért teljes elismerést érdemel.
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Tolna-baranya-som ogyi egyházm egye.

1. ALSÓNÁNA. Saját céljaira adakoztak egyesek összesen 155 koronát.
2. BÁTAAPÁTI. Javíttatta a tanítólakást és iskolakerítést 30532 korona 

költséggel. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 25067 koronát. 
— Zsibrik. Tataroztatta a tanítólakot 24-30 korona költséggel. Az egyházköz
ség saját céljaira adakoztak egyesek 47 koronát.

3. B1KÁCS.
4. BONYHÁD. Javíttatta egyházi épületeit 368-16 korona költséggel. 

Segélyt kapott az egyházközség a politikai községtől az ismétlő iskolások ok
tatásáért 240 koronát. A torzsai árvaházra 18’56 koronát, a pogánymisszióra
111-89 koronát, az egyházközség szegényei részére 260 koronát. Az egyház- 
község saját céljaira adakoztak egyesek 650-36 koronát.

5. CS1KÓSTÖTTÖS. A tanítólakást és melléképületeit tataroztatta 50 ko
rona költséggel. Törlesztett 77236 korona adósságot, adott a vöröskeresztnek 
és pécsi kórháznak 60 koronát. Az egyházközség saját céljaira adakoztak 
egyesek 120 koronát és urvacsorai bort. — Ág. Gazdasági melléképületet 
épített 400 korona költséggel. Szerzett tanszereket 106-60 korona értékben. 
Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 21 koronát. — Gerényes. 
Törlesztett 7005 korona adósságot. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
18 koronát. — Szabadi. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 23 ko
ronát. — Tékes. Javíttatta a templomtetőt és félszert 800 korona költséggel. 
Törlesztett 300 korona adósságot. Kölcsönvett 2500 koronát. A József főherceg 
szanatóriumra 5-50 koronát, az orsz. gyermekvédő ligára 2’24 koronát, ka
tonák karácsonyfájára 31 12 koronát adott. Az egyházközség saját céljaira 
adakoztak egyesek 7 koronát és 118 szál gyertyát.

6. DUNAFÖLDVÁR. Templomtornyát újra fedette, épületeit tataroztatta 
1553-39 kor. költséggel. Szerzett takaréktüzhelyt és énekeskönyveket 61 kor. 
értékben. Törlesztett 750 kor. adósságot, kölcsönvett 360 kor.-t. Adakozott oltár
felszerelésre 29 80, a vöröskereszt-egylet-, sebesültek segélyezése- és vallásos 
iratokra 39"66 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 900-20 kor.-t.

7. ECSÉNY. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 215-40 
koronát, oltárterítőt és művirágot. [— Hácspettend. — Polány. Drótkerítést 
csináltatott és ablakokat javíttatott 204-37 korona költséggel. Az egyház saját 
szükségleteire adakoztak egyesek 62 koronát és gyertyákat.

8. FELSŐNÁNA. Építtetett a tanítólakhoz egy szobát 3000 korona költ
séggel, javíttatta a tanítólakást 500 korona összeg erejéig. Adakozott építkező 
egyházaknak 6-62 koronát, a vöröskereszt-egyletnek 5 koronát. Az egyház 
saját céljaira adakoztak egyesek 91 koronát, oltári gyertyákat s urvacsorai bort.

9. GYÖNK. Tataroztatta a lelkész- és tanítólakot 256-48 korona költség
gel, törlesztett 2000 korona adósságot, eladta egyik tanítólakot 4800 korona 
árban, adakozott Lőw Fülöp-alapra 3 koronát. Az egyházközség saját céljaira 
adakoztak egyesek 90 koronát és egy csillárt 636"30 korona értékben. —
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Miszla. Javíttatta az imaházat és tanítólakot 72-20 kor. költséggel. — Udvari 
eladott füvet, fát 204 korona árban, adakozott a vöröskereszt-egyletnek 10 ko
ronát. A hadbavonultak családjai részére gyűjtött 115 koronát. Az egyház- 
község saját céljaira adakoztak egyesek 124-62 koronát.

10. GYÖRKÖNY. Építtetett tanítólakást 6916-77 kor. költséggel. A po
litikai községtől 400 koronát kapott. Az egyház sajat céljaira adakoztak 
egyesek 200 koronát.

11. HIDAS. Javíttatta a templomot 1200 korona költséggel. Törlesztett 
600 korona adósságot, kölcsönvett 1400 koronát. Az egyház saját céljaira 
adakoztak egyesek 43 koronát s gyertyákat. — Maráza. Az egyházközség 
saját céljaira adakoztak egyesek 30 koronát.

12. 1ZMÉNY. Javíttatta a tanítólakást 1600 korona költséggel. Törlesz
tett 1000 korona adósságot, kölcsönvett 1000 koronát, a vöröskereszt-egylet
nek 174 koronát gyűjtött. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 251 
koronát. - -  Győré. Törlesztett 3000 korona adósságot, kölcsönvett 800 kor.-t. 
Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 20 koronát és gyertyákat.

13. KÁCSFALU. Egyházi épületeit tataroztatta 221 97 korona költséggel. 
Ifjúsági könyvtár alapítására és iskolai felszerelésekre fordított 121-55 kor.-t, 
törlesztett 1000 korona adósságot. Segélyt kapott Schaumburg Lippe herceg
től 400 koronát, gyűjtött a misszió részére 1*16 koronát, katonák özvegyei 
és árvái részére 2088 koronát, a torzsai konfirmándusok otthona részére
12-40 koronát. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 129 koronát. — 
Bolmány. Középületeit tataroztatta 107-36 kor. költséggel. Az ifjúság részére 
könyveket szerzett 41-26 korona értékben. Katonák özvegyei és árvái részére
17-88 koronát gyűjtött. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 
36 koronát.

14. KALAZNÓ. A templom tetőzetét és ablakait javíttatta 636 korona 
költséggel. Az egyházközség saját szükségleteire adakoztak egyesek 120 ko
ronát és urvacsorai bort.

15. KAPOSSZEKCSÖ. Épített ólat a tanítói laknál 451 korona költség
gel, a tanítólak ablakait és az iskolapadokat javíttatta 152-48 korona összeg 
erejéig. Vásárolt templomi székeket 32 korona értékben. Az egyházközség 
saját céljaira adakoztak egyesek 290 koronát, ezenkívül gyertyát, urvacsorai 
bort és oltárszőnyegeket.

16. KESZÖHIDEGKUT. A lelkész és tanító kertjeit drótkerítéssel látta 
el 137 korona költséggel. Vásárolt 2 darab kályhát 246 korona árban. Gyűj
tött a pécsi s gyönki vöröskereszt részére 8 koronát, a vöröskereszt-egylet 
részére 243 koronát, ruha- és élelmiszerekben 300 koronát. Az egyházközség 
saját céljaira adakoztak egyesek 248 koronát, oltári és csiliári gyertyákat. — 
Belecska. Épített gazdasági épületeket 2496’84 korona költséggel, tatarozta a 
tanítólakot 401 kor. összeg erejéig, törlesztett 3000 kor. adósságot. Gyűjtött a 
József főherceg szanatóriumra 2 kor.-t, a szegénysorsu katonák családjai részére 
18 kor.-t. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 55 koronát.
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17. KÉTY. Építtetett az iskolaudvarban egy illemhelyei 100 korona költ
séggel. Összes középületeit tataroztatta 500 korona összeg erejéig. Gyűjtött 
Hácspetendnek 2 koronát, a torzsai konfirmándus otthonnak 5'19 koronát. 
Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 205 koronát, gyertyát, úr
vacsorái bort s művirágot. — Murga. Egyházi épületeit tataroztatta 160 kor. 
költséggel. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 40 koronát.

18. K1SMÁNYOK. Javíttatta egyházi épületeit, a kerítéseket 287‘82 ko
rona költséggel. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 20 kor.-t. 
— Váralja. Egyházi épületeit tataroztatta 32-90 korona költséggel. Az egyház- 
község saját céljaira adakoztak egyesek 6 kor.-t, gyertyákat s urvacsorai bort.

19. KISTORMÁS. Egyházi középületeit tataroztatta 352-80 korona költ
séggel. Eladott temetőfüvet és régi orgonasipokat 356‘58 korona árban. Az 
egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 71 koronát. — Hangospuszta. 
Szerzett szentedényeket s oltárterítőket 75 94 korona értékben. Törlesztett 
1032 korona adósságot, eladott temetőfüvet 10-40 korona árban. Az egyház- 
község saját céljaira adakoztak egyesek 5 koronát.

20. KÖLESD. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 145 ko
ronát és a szükséges urvacsorai bort.

21. KÖTCSE. Javíttatta a tanítólakásokat 1800 kor. költséggel, vásárolt 
3 darab kályhát 135 korona árban. Az egyházközség saját céljaira adakoztak 
egyesek 123 koronát.

22. MAGYARBOLY. Javíttatta a kerítéseket 430 korona költséggel, el
adott temetőfát 431‘40 korona árban. Segélyt kapott az egyházközség a poli
tikai községtől 300 koronát. Gyűjtött egyéb jótékony célokra 12 koronát. Az 
egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 10 koronát és többen gyer
tyákat. — Borjúd. Kölcsönvett 200 koronát, eladott gabonát és fát 240 90 kor. 
árban. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 28 kor onát és gyer
tyákat. — Ivánddrda. Törlesztett 2035 korona adósságot. Segélyt kapott a 
tanító az államtól 600 koronát.

23. MAJOS. Szerzett iskolakönyveket 30 korona értékben, segélyt kapott 
az egyház a politikai községtől 1400 koronát. Az egyházközség saját céljaira 
adakoztak egyesek 90 koronát.

24. MEKÉNYES.
25. MUCSFA. Tataroztatta az iskolát és tanítólakot 668-35 korona költ

séggel, törlesztett 1800 korona adósságot, gyűjtött hadicélokra 2809 koronát. 
Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 67 koronát.

26. NAGYBÁBONY. Tataroztatta a lelkész- és tanítólakot 328 korona 
költséggel, törlesztett 1650 korona adósságot. Az egyházközség saját céljaira 
adakoztak egyesek oltárterítőt, gyertyákat s egyéb oltárdiszt és 5 koronát.

27. NAGYSZOKOLY. Törlesztett 200 korona adósságot. Az egyház- 
község saját céljaira adakoztak egyesek 29 koronát és egy oltári bibliát. — 
Tolnatamási. Tataroztatta iskolaépületét 60 korona költséggel. Az egyházközség 
saját céljaira adakoztak egyesek 21 koronát.

Evang. püspöki jelentés, 1915. 4



28. PAKS. összes egyházi épületeit tataroztatta 271 '58 korona költség
gel, gyűjtött a hadbavonult katonák családjai részére 24-46 koronát, segélyt 
kapott a politikai községtől 90 koronát.

29. PÉCS. Segélyt kapott a G. A. egylettől 351 koronát. — Pogány. 
Tataroztatta egyházi épületeit 64'54 korona költséggel, adakozott a sebesült 
katonák részére imakönyvekre 6 koronát, ugyanezeknek fehérneműt ajándé
kozott 115 korona értékben. Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 
gyertyákat.

30. RÁCZKOZÁR. Javíttatta a lelkészlakot, kifestette a tanítólakot 569 42
korona költséggel, szerzett tanszereket 225 56 korona árban, alapított ifjúsági 
könyvtárt 212-66 korona értékben. Segélyt kapott a politikai községtől 100 
koronát. Gyűjtött a lápafői egyháznak, eperjesi tápintézetnek, vöröskereszt
egyletnek, sebesült katonáknak könyvekre, ugyanezeknek karácsonyfára és 
egyéb közjótékonysági célokra összesen 102-51 koronát. Az egyházközség 
saját céljaira adakoztak egyesek összesen 97-15 koronát. — Bikái. Javíttatott 
kutat 35-40 korona költséggel. Gyűjtött katonák karácsonyfájára 4 36 koronát, 
kórházi katonák vallásos olvasmányaira 3 koronát. Az egyházközség saját 
céljaira adakoztak egyesek 8 koronát. — Tófű. Középületeit tataroztatta 15 ko
rona költséggel. Gyűjtött a kórházi sebesült katonák vallásos olvasmányaira 
és egyéb közjótékonysági célokra 7 32 koronát. Az egyházközség saját céljaira 
adakoztak egyesek 17"20 koronát. ,

31. SÁRSZENTLŐRINCZ. Gyűjtött a vöröskereszt-egyletnek 146 kor.-t, 
hadsegélyzési célokra 845 koronát. — Pálfa. Épületeit tataroztatta 33 90 kor. 
költséggel, kölcsönvett 71 koronát, eladott magtári gabonát 73 09 kor. árban. 
Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 35'15 koronát.

32. SÁRSZENTMIKLÓS. Szerzett egy harangot és egy haranglábot 
457-32 korona értékben. Törlesztett 200 korona adósságot. Az egyházközség 
saját céljaira adakoztak egyesek 511-95 koronát.

33. SOMOGYDÖRÖCSKE. Javíttatta a templom előcsarnokát 15 korona 
költséggel. — Gadács. Javíttatta összes egyházi épületeit 398 korona költség
gel, törlesztett 1629 84 korona adósságot, kölcsönvett 300 kor.-t. Az egyház- 
község saját céljaira adakoztak egyesek összesen 52 koronát. — Soniogyszil. 
Középületeit tataroztatta 39 35 korona költséggel. Segélyt kapott az egyház- 
község a politikai községtől 175 koronát. Az egyházközség saját céljaira ada
koztak egyesek 65 koronát és gyertyákat.

34. SZÁRAZD.
35. SZEKSZÁRD. Gyűjtött jótékony célokra 42-76 koronát. Az egyház- 

község saját céljaira adakoztak egyesek 30 koronát, urvacsorai bort s külön
féle oltári- és templomi felszerelési tárgyakat. — Jánosmajor. Szerzett egy 
ezüstkelyhet, ostyatányért, selyemkendőt 44'20 korona értékben. Az egyház- 
község saját céljaira adakoztak egyesek 6 koronát.

36. TAB. Törlesztett 1232 korona adósságot, kölcsönvett 300 koronát. 
Az egyházközség saját céljaira adakoztak egyesek 118 koronát. — Magyarkér■
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törlesztett 460 korona adósságot. Az egyházközség saját céljaira adakoztak 
egyesek 2 kor.-t.

37. TOLNANÉMEDI. Egyházi épületeit javíttatta 300 kor. költséggel ; 
törlesztett 2000 kor. adósságot. Az egyházközség saját céljaira adakoztak 
egyesek összesen 32 koronát.

38. VARSÁD. Egyházi épületeit javíttatta 261*18 kor. költséggel, szerzett 
iskolai felszereléseket és könyveket 159 29 kor. értékben, törlesztett 1800 kor. 
adósságot; kölcsönvett 1800 kor.-t, eladott téglát 58375 kor. árban. Gyűjtött 
a vöröskereszt egyletnek 284 kor.-t, ruhaneműt 500 kor. értékben ; a vörös- 
kereszt kórházaknak élelmiszereket 2500 kor. értékben. Az egyházközség 
saját céljaira adakoztak egyesek 112 kor. értékű urvacsorai bort és gyertyákat.

V asi fe lső  egyházm egye.

1. ALHÓ. Összegyházközség a templomon és a papiak kerítésén 360'80 K 
értékben javításokat eszközölt ; 24 drb. énekeskönyvet 24 kor. árban eladott, 
a külmisszióra 10 24 kor.-t gyűjtött ; egyesek az egyház céljaira 20 koronát 
adományoztak. Az anyaegyház iskolái és a tanítók lakásainak javítására 
23877 kor.-t fordított.— Öribiikkösd. Iskolái és tanítói lakásának tatarozására 
210' 13 kor.-t fordított; pinkafői árvaház részére 1620 kor.-t, a felsőlövői 
tanítóképző-intézet részére 45 kor.-t gyűjtött. — Lipótfalva. Toronyórát szerzett 
1220 89 kor. értékben, Kiczléd fiókegyház részéről 60 kor. segélyben részesült; 
a toronyórára a hívek 658 kor.-t adtak. — Vasfarkasfalva. Iskoláinak javítá
sára és új padok beszerzésére 24476 K-t fordított ; a politikai község részéről 
21 kor. segélyt kapott. — Vaskó inját. Iskoláján 131'68 kor. erejéig javításokat 
eszközölt. — Kiczléd fiókegyház gyámintézeti célokra 7'80 kor.-t gyűjtött.

2. ALSÓLÖVŐ. Javításokra 83533 kor.-t fordított; 307 kor. adósságot 
törlesztett. A felsőlövői segélyegylettől 20 kor. segélyben részesült. A bázeli 
misszió részére 30 kor.-t adott. Az egyház saját céljaira egyesek 64 kor.-t, a 
konfirmándusok 26 kor.-t adtak.

3. BOROSTYÁNKŐ. Az iskolában új illemhelyeket épített 512 korona 
költséggel. — Edeháza. Kisebb javításokra 6L28 kor.-t fordított; egyesektől 
az iskola részére. szánt adományként 21 *30 kor. folyt be. — Háromsátor. 
20'48 kor. költséggel kisebb javításokat eszközölt. — Mencsér. Kisebb javítá
sokra 73-40 kor.-t fordított; az egyház saját céljaira egyesek 2690 kor.-t 
adtak. — Ujvörösvágás. Tatarozásra 46'25 kor.-t fordított ; 593 kor. adósságot 
törlesztett.

4. FELSÖLÖVÖ. Az orgona és a templom tetőzetének javítására 200 kor.-t 
költött. — Fehérpatak. 731 83 kor. költséggel gazdasági épületet emelt. — 
Villámos. 15031'53 kor. költséggel új iskolát épített. A budapesti árvaház 
részére 12 kor., külmissziói célokra 198 05 kor. gyűlt be. Egyesek az egyház 
saját céljaira 639 kor.-t adtak. Említésre méltó, hogy a missziói perselyben 
egy 100 koronás bankjegy is volt.

4*
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5. FELSŐŐR. Épületein 300 kor. értékben eszközölt javításokat; a kül- 
misszió részére 6276 kor. gyűlt össze. Özv. Köhler Jánosné iskola-alapként 
2000 kor.-t hagyományozott; Artner Mihály gondnok és neje vizsgái jutalom- 
díj-alap gyanánt 200 kor.-t adományoztak. Egyesek készpénzben 24 kor.-t, 
természetben egy keresztelő medencét kannával és gyertyát adományoztak.

6. KŐSZEG. Egyházi épületein 503-37 kor. költség erejéig javításokat 
eszközölt; 659-28 kor.-t kölcsönvett; a városi pénztárból 634373 kor.-t kapott. 
A konfirmándusok a pinkafői árvaház részére 20-43 kor.-t adtak, a külmisszió 
részére 73"25 kor. gyűlt be. Az egyház saját céljaira befolyt adományok összege 
1387-94 K. — Felsölászló. Iskolaépületének és a tanítói lakás javítására 118 68 
kor.-t fordított. — Németzsidány. Iskolaépületét és a tanítói lakást 183'05 kor. 
költséggel javította ; saját céljaira néhai Bander Pál 20 kor.-t hagyományozott.

7. KUKMÉR. Összegyházközség a papiak és templom javítását 516'18 K 
költséggel eszközölte, a lelkészi irodába 100 K-ért kályhát vásárolt. Az egyház- 
község alapjainak gyarapítására egyes hívek adományaiból 532 kor. folyt be, 
azonkívül sokan gyertyát ajánlottak fel. Az anyaegyház az iskolaépületek 
jó karbantartására 186-90 kor.-t fordított, 389-30 kor. adósságot törlesztett. — 
Felsöüjlak. Iskolaépületének javítására 104-70 kor.-t fordított. — Hárspatak. 
Iskolaépületét 344-45 kor. költséggel tataroztatta. — Ujkörtvélyes. Iskola- 
épületeinek javítását 186"24 kor. költséggel eszközölte. — Újtelep. Iskola- 
épületének javítására 16585 kor.-t fordított. — Németujvár  fiókegyház
község régi iskolaépületét (most lakóház) 60 kor. erejéig tataroztatta.

8. NAGYSZENTMIHÁLY. Összegyházközség épületeinek javítását 559’69 K 
költséggel eszközölte. Az egyház saját céljaira befolyt adományok összege 
277 kor. Az anyaegyházközség épületei és azok kerítéseinek javítására, úgy
szintén egy kút készítésére összesen 491 "75 kor.-t fordított. — Sámfáivá. 
Épületeinek javítását 46"56 kor. költséggel eszközölte. — Melege. Épületeit 
125-90 kor. erejéig javította.

9. NÉMETHIDEGKUT. A templom, papiak és iskolaépület tatarozására 
456-07 kor.-t fordított, 116 80 K-ért egy kályhát vásárolt, missziói célokra 
45-24 kor., Szentgotthárd részére 12 50 kor. gyűlt be. Egyeseknek az egyház 
saját céljaira felajánlott adományainak összege 418-60 kor.

10. ÓKÖRTVÉLYES. 21 30 kor. erejéig kisebb javításokat eszközölt. 
— Király falva. 109-53 kor. költséggel kisebb javításokat eszközölt, 5995 K-ért 
tanszereket szerzett be. — Patafalva. A tanítói lakáson eszközölt nagyobb 
javításokra 374 kor.-t fordított. — Rábafüzes 80 21 kor. értékben tanszereket 
szerzett. — Rábakeresztur. Kisebb javításokra 17*62 kor.-t fordított. — Rada- 
falva. 19"40 kor. erejéig kisebb javításokat eszközölt.

11. ÖRISZIGET. A paplakot 800 kor. költséggel javította. A felső
lövői tanítóképző-intézet részére a gyülekezet 10 kor.-t gyűjtött. Egyesek az 
egyház saját céljaira összesen 138 kor.-t adtak. — Vasjobbágyi. A tanítói 
lakás javítására 250 kor.-t fordított; a felsőlövői tanítóképző-intézet részére 
rendezett gyűjtés eredménye 10 kor.
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12. PINKAFŐ. Összegyházközség épületeinek (templom, papiak, árvaház 
és a diakonissza-egyesület tulajdonát képező ház) javítására 244008 kor. 
költséget fordított; 1000 kor.-t kölcsönvett, a külmisszió részére 227-69 kor.-t, 
különféle jótékony célra 62-47 kor.-t gyűjtött. Az egyház saját céljaira egyesek 
adományából 419'14 kor. folyt be, többen oltár- és csillárgyertyát ajánlottak 
fel. Az árvaház céljaira és az árvaház alapjaira egyesek adományaiból 2645 K 
gyűlt össze. Az anyaegyházközség iskolaházának javítását és jókarban tar
tását 218*36 kor. költséggel eszközölte, a pol. községtől 500 kor. segélyt 
kapott. A felsőlövői tanítóképző-intézet segélyezésére Pinkafő anyaegyházközség 
20 kor.-t adott. Träger Arwed a saját nevéről nevezett alapot 10 K-val növelte.
— Buglócz. Tanítójának kertjét 65'28 kor. költséggel bekeríttette és 20 kor. 
erejéig kisebb javításokat eszközölt. — Rödöny. Az egyik tanítói lakás javítá
sára 1150 kor.-t fordított, 1500 kor. kölcsönt vett. A toronyépítési alap javára 
egyesek 41 kor.-t, Amerikában levő hívek pedig 34-06 kor.-t adtak. — 
Ujrétfalva. Az iskolák tatarozására és tisztogatására 493 kor.-t fordított. A 
harang-alapra egyesek adományaiból 224"60 kor. gyűlt össze.

13. ROHONCZ. Egyházi és iskolai épületeit 855T 1 kor. költség erejéig 
javította, 773‘37 kor. adósságot törlesztett, a pinkafői árvaház részére 17'80 K-t 
gyűjtött. Az egyház saját céljaira egyesektől befolyt adományoknak összege 
550 kor. — Városhodász. Iskolaépületének javítására 179-48 kor.-t fordított, 
200 kor. adósságot törlesztett. Egyesek az egyház saját céljaira összesen 
580-15 kor.-t adtak.

14. SZENTGOTTHÁRD. A lelkészlakon eszközölt javításra 20'70 kor.-t 
fordított, 1200 kor. adósságot törlesztett, 1799-62 kor. segélyt kapott. Az 
egyház saját céljaira egyesek 724-40 kor.-t adtak. Kiss Imre nyug. lelkész 
100 kor. alapítványt tett. Őfelsége 200 kor.-t, Chertech Emil báró, v. b. t. t. 
40 kor.-t, a rábafüzesi dalárda 60 kor.-t, Spissák Irén Amerikából 50 kor.-t, 
Desits Gyuláné 25 kor.-t adományozott. A Dunántúli Közmivelődési Egyesület 
100 drb. magyar énekeskönyvet, egyesek az oltárra gyertyákat és a lelkész 
az urvacsorai bort adományozta. — Alsórönök. A tanítói lakáson eszközölt 
kisebb javításra 14'40 kor.-t fordított.

15. VÁGOD. A lelkészlakot, iskolát és orgonát 401'42 kor. költség ere
jéig javította, a tanítói lakásba kályhát és tűzhelyet kemencével szerzett be 
365-92 kor. értékben, 809-98 kor. adósságot törlesztett, 159--82 kor. kölcsönt 
vett. Szentgotthárdnak és a pinkafői árvaháznak 7 kor.-t, a Lőw Fülöp-alapra 
3 kor.-t adott. — Gyöngyösfő. Iskoláját és annak melléképületeit 15-70 kor. 
költséggel tataroztatta, a tanítói lakás részére 327-12 kor. értékben tűzhelyet 
kemencével szerzett, 597-82 kor. adósságot törlesztett, 19'56 kor.-t kölcsönvett.

16. Városszalónak. A tanítói lakás javítására 1475-20 kor.-t fordított, 
769 kor. adósságot törlesztett, a pinkafői árvaház számára 66"67 kor.-t, a 
felsőlövői tanítóképző-intézet részére 10*67 kor.-t gyűjtött. Az egyház saját 
céljaira egyesek 278 kor.-t és többen oltári- és csillárgyertyákat adományoztak.
— Drumoly. Iskolaépületeit 240 50 kor. költséggel javította, gyűjtött 10*55 K-t
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a pinkafői árvaház- és 10 55 kor.-t a felsőlövői tanítóképző-intézet részére.
— Góborfalva. 20 kor. költséggel a haranglábot javította, 309-81 kor. adósságot 
törlesztett, a pinkafői árvaház részére 6 kor.-t, a felsőlövői tanítóképző-intézet 
részére 36 kor.-t gyűjtött. — Grodnó. A pinkafői árvaház számára 8-10 kor.-t, 
a felsőlövői tanítóképző-intézet részére szintén 8’10 kor.-t gyűjtött. — Szalónak- 
ujtelek. 20 kor. költséggel kerítést javított, a pinkafői árvaház számára 6 K-t, 
a felsőlövői tanítóképző-intézet részére ugyancsak 6 kor.-t gyűjtött.

17. VASDOBRA. Két tanítója részére tanítói lakást épített 25000 K, ezen
kívül a templom tornyát renováltatta és villámhárítóval ellátta 1200 korona 
költséggel. Az egyházközség saját céljaira egyesek adományaiból 57 korona 
gyűlt be.

V asi közép egyházm egye.

1. ALSÓMARÁCZ. Javításokat eszközölt épületein 1502 kor. költséggel, 
a gyülekezet céljaira adakoztak egyes hívek 1201 kor. összeget'.

2. BATTYÁND. Javításokat eszközölt épületein 208 korona költséggel, 
egyesek a gyülekezet céljaira 447 kor.-t, a Porkoláb-alapra 135 kor.-t ada
koztak, Benczik Mária (Márkusházáról) hősi halált halt férjének emlékére 
200 kor.-t, a gyülekezet adott a répczelaki tüzkárosultaknak 80 koronát.

3. BODÓHEGY. Javításokat eszközölt épületein 284 kor. költséggel, 
egyesek adakoztak a gyülekezet céljaira 852 kor.-t. — Felsöcsalogány. Iskolai 
épületeit javította 292 kor. költséggel, harmöniumot és négy gyertyatatót 
szerzett közadakozásból 91 kor. költséggel, egyesek adakoztak az egyházköz
ség céljaira 107 kor. összeget, istenitiszteleti alapja gyarapítására 418 kor.-t.
— Sürüház. Iskolai felszerelésekre kiadott 65 kor.-t, a sürüházi hitelszövet
kezettől kapott 30 koronát.

4. DOMONKOSFA. Javításokat eszközölt 400 kor. költséggel, 9442 kor. 
adósságot törlesztett, egyesek az egyházközség céljaira adakoztak 88 koronát.

5. KÖRMEND. Adósságából 1700 kor.-t törlesztett, Batthyány Strattmann 
Ödön úr, herceg a szegényeknek 60 kor.-t, a körmendi takarékpénztár az 
iskolára 30 kor.-t, orgona-alapra 30 kor.-t, egyes gyülekezeti tagok a Luther- 
alapra 411 kor.-t ajándékoztak. Az anyaegyházközség épületein javításokat 
eszközölt 628 kor. költséggel, adósságából törlesztett 1300 kor.-t. — Hegyliát- 
hodász. Adósságából 200 kor.-t törlesztett. — Szarvaskend. Adósságából 1304 
kor.-t törlesztett, épületein javított 44 kor. költséggel. Adományok a haran
gokra: a műkedvelői ifjúságtól 200 kor., egyes hívek 29 kor., Amerikában 
levő hivek 5 kor.; Joó József öröktőkére 50 kor.-t adott. — Vasnddasd. 
Javításokat eszközölt 29 kor. költséggel, a nőegylet 164 kor.-t gyűjtött.

6. MESZLEN. Épületeit javíttatta 224 kor. költséggel, egyesek az egyház- 
község céljaira adakoztak 18 kor. 20 fillért. Az anyagyülekezet épületeit javít
tatta 1522 kor. költséggel. — Acsád. Épületeit javíttatta 151 kor. költséggel.

7. MURASZOMBAT. Adósságából 3690 kor.-t törlesztett, a muraszom
bati takarékpénztár Berke József alapítványra 300 kor.-t adott, a nőegylet
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az orgona vételár törlesztésére 375 kor.-t adott, a lelkésznél befolyt adomá
nyok összege 252 kor., a muraszombati Mezőgazdasági Bank a dr. Vratarits 
Iván alapítványra 60 kor.-t, Soós Tóth Mártha örökalapítványul 50 kor.-t, 
Fartély Gergely ipának, Temlin Józsefnek emlékére örökalapítványul 50 kor.-t 
adott.

8. NEMESCSÓ. Épületeinek javítására 366 kor.-t fordított, a nemescsói 
nők a templomnak 1917-re tervezett renoválására 154 kor.-t gyűjtöttek. — 
Köszegdorozsló-Czák. Épületeit javíttatta 175 kor. költséggel.

9. NEMESKOLTA. Épületeinek javítására 314 kor.-t fordított, egyesek 
az egyház céljaira 4 kor. összeget adakoztak, adósságából 400 kor.-t törlesz
tett. — Rábaszenttamás-Molnári-Püspöki. Épületeinek javítására 150 kor.-t 
fordított. Schäden Gusztáv az iskola részére 8 drb. gyertyatartót készíttetett.

10. ŐRIHODOS. Épületeinek javítására 434 kor.-t fordított, egyesek 
a templom javára adakoztak 85 kor.-t. — Sál. Az iskola építésére 1341 kor.-t 
fordított. Barbaries Anna iskolai harmoniumra 200 kor.-t adott, az őriszentpéteri 
takarékpénztár pedig 30 koronát.

11. ÖRIMAGYARÓSD. Épületeinek tatarozására 267 koronát fordított, 
adósságából 372 kor.-t törlesztett.

12. PÉTERHEGY. Uj orgonát készíttetett 9000 kor. költséggel, bérházá
hoz szobát építtetett 1500 kor. költséggel, épületeit javíttatta 856 kor. költ
séggel, a nőegylet 780 korona költséggel kifestette a templomot. Egyesek az 
egyház céljaira összeadtak 1905 kor.-t. Nagyobb összeget adtak: Mikola Sándor 
ev. gimnáziumi tanár (Budapest) anyja emlékére 75 kor.-t, Zakocs István 
(Amerika), Kercsmár Erzsébet hajadon (Amerika), Gombócz Sándor és neje 
50—50 koronát.

13. RÉPCZELAK és CSÁNIG. Toronytetőt csináltatott 6000 kor. költ
séggel. — Répczelak. Javításokat eszközölt épületein 300 korona költséggel, 
özv. Véssey Sándorné Öméltósága 400 kor.-t ajándékozott, a pápai ev. egyház, 
a pápai ev. nőegylet, leányegylet és Mesterházy László másodlelkész 10—10 
koronát. A nőegylet 418 kor. költséggel a toronyórát javíttatta. — Csátiig. 
Épületein javításokat eszközölt 247 kor. költséggel.

14. SÁRVÁR. Egyházi épületein javításokat eszközölt 1216 kor. költ
séggel, adósságából törlesztett 774 koronát. A sárvári első takarékpénztár 
150 kor.-t, a sárvárvidéki takarékpénztár 25 kor.-t ajándékozott. A gyülekezet 
fenntartási alapjára adott egy buzgó nő 100 kor.-t, Zámbó Sándor (r. kath.) 
10 kor.-t, egy születésnapi ünnepélyen négyen 8 kor.-t, a templom-alapra 
Papp Sámuel és jegyese 6 kor.-t, Kotré Péterné (Budapest) 2 koronát. — 
Rábabogyoszló. Épületein javításokat eszközölt 194 kor. költséggel.

15. SZOMBATHELY. Épületein javításokat eszközölt 725 kor. költséggel.
16. TÓTKERESZTÚR. Épületein javításokat eszközölt 157 kor. költ

séggel, az egyházközség céljaira egyes hivek adtak 977 kor. összeget.
17. URAIUJFALU. Saródi István és neje Pap Juliánná a gyülekezetnek 

200 kor.-t adott öröktőkére. — Uraiujfalu és Terestyénfa. Építtetett iskolát
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és tanítói lakást 14.945 kor. költséggel, Saródi István és neje Pap Juliánná 
200 kor.-t ajándékozott öröktőkére, egy valaki 20 kor.-t iskolai felszerelésekre.
— Hegyfalu. A tanítói lakásnál gazdasági épületet készíttetett 405 kor. költ
séggel. — Ivánegerszeg. Épületein javításokat eszközölt 41 kor. költséggel.
— Zséderiy. Adósságából 200 kor.-t törlesztett, épületein javításokat eszközölt 
144 kor. költséggel.

Veszprém i egyházm egye.

1. AJKA. Adósságtörlesztésre fordított 1730 K-t, az egyház céljaira ado
mányokból befolyt 40 K. — Csékut. Az iskolát, tanítólakást javíttatta 159 48 K 
költséggel. — Pusztamiske. Adósságából törlesztett 350 K-t. Az egyház cél
jaira egyesek 16.72 K-t adtak.

2. BAKONYCSERNYE. Adósságtörlesztésre fordított 1550 kor. 50 fillért.
3. BAKONYSZENTLÁSZLÓ. A péterhegyi gyülekezettől ajándékképpen 

kapott orgona beállítására költött 621'88 K-t. Épületeit javíttatta 315-85 K 
költséggel. Adósságából törlesztett 500 K-t. Gyülekezeti célra egyesek adomá
nyaiból befolyt 204-91 K.

4. BAKONYTAMÁSI. Épületeit javíttatta 31871 K költséggel. Adósság- 
törlesztésre fordított 445 80 K-t. A temető körülkerítésére adakoztak egyesek 
243 64 K-t ; egyéb adományból befolyt 46 K.

5. DABRONY. Épületeit javíttatta 500 K költséggel. Adósságtörlesztésre 
fordított 2400 K-t. Az egyház céljaira adakoztak egyesek 50 K-t. — Nemes- 
szalók. Özvegy Szalóky Tamásné egy ostyatartót, egy kelyhet, urvacsorai 
kendőt s templomi gyertyákat adományozott.

6. GECSE. Épületeit javíttatta 577-04 K költséggel. Gyülekezeti célra 
egyesek adományaiból begyült 460 K.

7. HÁNTA. Templom-alapra befolyt a hivek adományaiból 264 K, iskolai 
célra 90 K, egyéb gyülekezeti célra 5875 K. Összesen 412 75 K.

8. HOMOKBÖDÖGE. Épületei javítására 139'28 K-t, iskolai könyvtár 
gyarapítására 25 K-t fordított. Gyülekezeti célra egyesek adományából befolyt 
110 K. — Nagygyimót. Adósságtörlesztésre fordított 1000 K-t. Adományokból 
befolyt 54 K. — Tapolczafö. Épületeit javíttatta 304'86 K költséggel.

9. KERTA. Épületeit javíttatta 231-10 K költséggel. Iskolai könyvtár 
gyarapítására fordított 56'09 K-t. Gyülekezeti célra adományból befolyt 42 K.
— Karakószörcsök. Az iskolát s tanítólakást javíttatta 80'16 K költséggel. 
Iskolai könyvtár gyarapítására fordított 67-66 K-t. — Kiskamond. Épület
javításra 77-25 K-t, az iskolai könyvtár gyarapítására 54‘68 K-t fordított. 
Polgár Mihály tanító 100 K-t adományozott a templomalapra.

10. LAJOSKOMÁROM. Épített két tanítólakást 9370'62 K költséggel. 
Az egyház céljaira egyesek 138 K-t adtak.

11. MAGYARSZOMBATHELY. Épületeit javíttatta 13631 K költséggel. 
Adósságtörlesztésre fordított 6310 K-t. Az egyház céljaira egyesek 208"50 K-t
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adtak. — Ászár. Javításokra költött 100 60 K-t. — Bakonybánk. Adományból 
befolyt 10 K.

12. MARCZALGERGELYI. — Külsővat. Adósságtörlesztésre fordított 69 K 
30 fillért. Adományokból befolyt 60 K. — Mihályháza. Javításokra költött 
103 88 K-t. — Szergény. Az egyház céljaira egyesek 28 K-t adományoztak.

13. NAGYALÁSONY. Épületeit javíttatta 191'12 K költséggel. Az egyház- 
községnek Berecz János pápai lakos végrendeletileg 1000 K-t hagyományo
zott. Síkos Dánielné 160 K-t adományozott. — Vid —.

14. ÖSKÜ. Javításokra költött 62 K-t. Gyülekezeti célra begyült 21 K 
adomány.

15. PÁPA. Épületeit javíttatta 211'56 K költséggel. Adósságtörlesztésre 
fordított 19.076*76 K-t. Az egyház saját céljaira befolyt: Berecz János hagya
téka 18.000 K, Eöri Szabó Lászlóné-alapra 1000 K; mélt. Gyurátz Ferenc 
püspök úr templomfütési alapra 100 K-t, Perlaky Emma anyja emlékére 
100 K-t, özv. Matus Györgyné férje emlékére 100 K-t, Perlaky Gézáné 
templomfűtési alapra 10 K-t adományozott. — Takácsi. Az iskolát s tanító
lakást javíttatta 499*03 K erejéig. — Nagyacsád. Javításokra költött 50*74 K-t. 
— Mezőlak—Békás. Az iskolát javíttatta 39' 15 K költséggel.

16. SIKÁTOR. Épületeit javíttatta 226 K költséggel. Az egyház céljaira 
egyesek 338 K-t adományoztak. — Veszprémvarsány. Épületjavításra 233 K-t 
fordított. Egyesek adományaiból befolyt gyülekezeti célra 340 K.

17. SOMLÓSZÖLLÖS. Épületeit javíttatta 96274 K erejéig. Iskolai fel
szerelésre költött 131‘66 K-t. Adósságából törlesztett 1500 K-t. Az egyház 
céljaira adományokból begyült 72*80 K. — Somlóvecse. Javításokra, illetve fel
szerelésekre fordított 121'80 K-t.

18. SÜR. A tanítólakot javíttatta 300 K költséggel. Uj orgonát szerzett 
3000 K értékben, tanszerek beszerzésére fordított 45 K-t. Gyülekezeti célra 
pénzbeli adományokból befolyt 79'20 K. Turcsányi Géza (Kisbér) egy arany
könyvet, dr. Turcsányi Józsefné új oltárképet, Marosi Mihályné egy templomi 
csillárt, Kadlecsik Gizella urvacsorai kehelytakarót adományozott.

19. TÉS. Templomot, iskolát, lelkészlakot javíttatta 278 K költséggel. Iskola
padok beszerzésére költött 172 K-t. Adósságtörlesztésre fordított 500 K-t. Az egy
ház céljaira a pusztacsőszi uradalom 100 K-t, egyesek 50 K-t adományoztak.

20. VANYOLA. A templomot körülkeríttette 110 K, épületeit javíttatta 
268 07 K költséggel. Adósságából törlesztett 1500 K-t. Gyülekezeti célra ado
mányból befolyt 28 K. — Csőt. A tanítólakást javíttatta 98 78 K költséggel, 
felszerelésekre költött 122 K-t, adósságából törlesztett 588*50 K-t.

21. VÁRPALOTA. Épületeit javíttatta 366*79 K költséggel. Iskolai könyvtár 
gyarapítására, iskolai könyvek beszerzésére s egyéb felszerelésre fordított 
224*34 K-t. Házi szegényeknek 114*60 K-t adott. A temető bekerítésére 
dr. Rutsek Pál 110 K-t, a helybeli takarékpénztár gyülekezeti célra 76*36 K-t, 
többen 271 K-t adományoztak. — Fehérvárcsurgó. Az egyház céljaira egyesek 
25 K-t adtak.
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22. VESZPRÉM. Épületeinek javítására 850 K-t, adósságtörlesztésre 
1012’48 K-t fordított. Szegényeinek 15-28 K-t, missziói célra 15*70 K-t 
gyűjtött. Az egyház céljaira adakoztak: a veszprémi takarékpénztárak 160 K-t, 
egyesek orgona-alapra 357 67 K-t.

23. ZALAQALSA. Adósságtörlesztésre fordított 478‘50 K-t. — Nemeshany. 
Épületjavításokra költött 25357 K-t, adósságtörlesztésre fordított 397‘25 K-t, 
iskolai felszerelésre 37'88 K-t. Adományból befolyt 20 K. — Rigács. Épüle
teit javíttatta 166 82 K költséggel. Adósságából törlesztett 391 50 K-t.

Zalai egyházm egye.

1. ALSÓDÖRGICSE. Gazdasági épületeinek javítására 178 kor.-t fordí
tott. Az egyház 910 kor.-t, az egyesek 22 kor.-t adtak jótékonycélra. — 
Felsődörgicse. A vallás- és közokt. minisztérium templomjavításra 200 kor.-t 
adott. — Kisdörgicse. Javításokra 65 kor.-t költött. Jótékonycélra 5 kor.-t adott.
— Akaii. Az egyház 9 kor.-t, a nőegylet P80 kor.-t adott jótékonycélra. — 
Vászoly. Jótékonycélra P90 kor.-t adott.

2. KAPOLCS. Lelkészlaknál a kertnek a patak felőli részén kőbástyát 
emelt 256 02 kor. költséggel, egyházi épületeit 227 75 kor.-ért javíttatta, 200 
kor. adósságot törlesztett. Terményért 68'14 kor.-t kapott. Az egyház 16*30 
kor.-t, egyesek pedig részint pénzben, részint természetben 265 kor.-t adtak 
jótékonycélra. A nőegylet az orgonaalap gyarapítására 100 kor.-t adott. — 
Taliándörögd. Egyházi épületei javítására 48 kor.-t költött. Terményért 595'54 
kor.-t kapott. Az egyház jótékonycélra 6 kor.-t adott. — Eöcs. Javításokra 
50 kor.-t költött. Az egyház 7 kor.-t, egyesek 48 kor.-t adtak jótékonycélra.
— Nemesvigánt. Terményért 96'70 kor.-t kapott. Az egyház jótékonycélra 
7‘30 kor.-t áldozott.

3. KÖVÁGÓÖRS. Javításokra 311 kor.-t áldozott. Szőlőhordó kádat vett 
60 kor.-ért. Terményért 2105 kor.-t kapott. Az egyház jótékony egyházi és 
hadi célra 79-70 kor.-t áldozott. Egyesek ingyen fuvarozást teljesítettek 180 kor. 
értékben. — Szepezd. Terményért 3014'57 kor.-t kapott. Egyházi jótékonycélra 
az egyház 5 kor.-t adott. — Keszthely. 253'12 kor.-ért bérházát javíttatta. 
Az egyház jótékony egyházi és hadi célra 51‘40 kor.-t fordított. Keszthelyi 
Takarékpénztár 50 kor.-t adott az egyháznak.

4. MENCSHELY. Javításokra 16L46 kor.-t költött, 300 kor. adósságot 
törlesztett. Terményért 789 58 kor.-t kapott. Az egyház 35'43 kor.-t, egyesek 
16 kor.-t adtak jótékony egyházi célra. A veszprémi m. kir. erdőhivatal 60 drb. 
lucfenyő csemetét ajándékozott 60 kor. értékben.

5. NAGYVÁZSONY. Javításokra 62’10 kor.-t, belsőség szerzésére 1150 
kor.-t fordított. Kölcsönvett 300 koronát. Egyházi jótékony és hadi célra az 
egyház 112 43 kor.-t, egyesek 42 kor.-t adtak. — Nemesleányfalu. Javításokra 
65 kor.-t költött, 2581 90 kor. adósságot törlesztett. Az egyház jótékony egyházi 
és hadi célra 41'46 kor.-t, egyesek egyházi célra 12 kor.-t adtak.
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6. SZENTANTALFA. Az egyház egyházi jótékony és hadi célra 41 54 
kor.-t, egyesek egyházi célra 8 kor.-t adtak. — Zárika. Egyházi jótékony és 
hadi célra adott az egyház 18 koronát.

ö l .  Irodalm i téren az elmúlt egyházi évben a beérkezett esperesi 
jelentések szerint a következő lelkészek, tanítók fejtettek ki munkásságot:

Győri egyházmegye : Németh Károly lébenyi lelkész az „Egyházi Élet“-be 
irt cikkeket. Madár Mátyás felpéczi lelkész az „E. E. É.“-be irt cikkeket, a 
„Harangszó“-ba fohászokat. Kiss Samu nagybarátfalui lelkész az „Igehirdető“-be 
és „Istenigéjé“-be irt elbeszéléseket. Kovács Zsigmond tárnokréti lelkész az 
„Igehirdető“-be, Bognár Endre lovászpatonai lelkész a „Gyámintézet“-be Írtak; 
Bándi János és Benedek Vince tanítók pedig az „Evang. Népiskoládba Írtak 
tudósításokat. A győri és lovászpatonai gyülekezetek nyomtatott évi jelenté
seket, illetve évkönyveket adtak ki.

Kemenesaljái egyházmegye : Szabó István, Mészáros István, Nagy István, 
Tompa Mihály lelkészek és Koczor Márton tanító.

Somogyi egyházmegye : Balogh István, Szalay Mihály, Mesterházy Sándor, 
Sass István egyházi és más lapokba Írtak egyes cikkeket. Szalay Mihály 
„Tábortűznél“ c. verses könyvet irt és adott ki.

Soproni alsó egyházmegye : Többen cikkeket Írtak a napi kérdésekről 
egyházi és tanügyi lapokba, de külön munkák nem jelentek meg.

Soproni felső egyházmegye : Scholtz Ödön esperes az „Evang. Örálló“ 
főmunkatársa, szerkeszti és kiadja a német nyelvű evang. „Gotthold“ naptárt 
és Hetvényi Lajos soproni lyceumi tanárral együtt a „Luther Naptár“-t, Schrödl 
József lelkésszel pedig a „Missziói Lapok“-at. Ezeken kívül irt több bel- és kül
földi lapba. Pieler Mátyás kaboldi lelkész az „Evang. Glocken“ állandó munka
társa.. Ziermann Lajos soproni lelkész nyomtatott egyházi beszédet adott ki 
s több cikket közölt az „E. E. É.“ és „E. E. E. Gy.“-ben. Külön évkönyvet 
kiadott a locsmándi gyülekezet.

Tolna—baranya—somogyi egyházmegye : Id. és ifj. Reichl Gyula, Szűcs 
Imre, Bándy Miklós, Adorján Ferenc, Vértesi Zoltán lelkészek részint egyházi 
lapokba írtak cikkeket, részint felolvasásokat tartottak ; Vértesi Zoltán vallás
oktatási tankönyvet szerkesztett a népiskolák részére ; irodalinilag működött 
még Knábel Vilmos bonyhádi tanító.

Vasi felső egyházmegye : Stettner Gyula t. b. főesperes az „Ev. Glocken“ 
cimü folyóiratba cikkeket küldött és az „E. E. É.“-be is irt. Zipszer Róbert 
felsőlövői tanítótól a fatenyésztés és méhészetre vonatkozólag cikkek jelentek 
meg az „Oberwarther Sonntags-Zeitung“- ban. Schmidt János németszentmihályi 
lelkész az „Ev. Glocken“ és az „E. E. É.“ cimü egyházi lapokba irt. Czipott 
Géza szentgotthárdi lelkész több cikket irt a „Harangszó“, „E. E. É.“, a 
„Vasvármegye“ cimü lapokba és szerkesztette a „Szentgotthárd“ cimü lapot. 
Beyer Teofil főesperes az „Ev. Glocken“ cimü egyházi néplapot szerkeszti. Év
könyvet kiadott a kőszegi és a pinkafői gyülekezet.
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Vasi közép egyházmegye: Kapi Béla körmendi lelkész szerkesztette a 
„Harangszó“ c. vallásos néplapot, társszerkesztője az „E. E. É.“ és a „Bel- 
misszió“ c. lapoknak. Egyházi vonatkozású munkái ezen lapokban, társadalmi 
dolgozatai a „Budapesti Hirlap“-ban jelentek meg. „Patikáriusék bibliája“ c- 
pályanyertes elbeszélése, „Erős várunk az Isten“ c. vigasztaló könyvecskéje a 
Luther-társaság kiadásában jelent meg. „Karácsonyi üzenet" cim alatt egyházi 
beszédet és imádságokat adott ki a harcmezőn küzdő s a kórházban szen
vedő katonáinknak. Rónai B. Gyula a „Harangszó“-ba közleményeket irt. 
Kund Sámuel irt közleményeket egyházi lapokba, egyházi beszédeiből néhányat 
közült az „Igehirdető“-ben. Novák Gyula zsédenyi tanító az iskolai, egyházi 
lapokba irt közleményeket.

Veszprémi egyházmegye : Baldauf Gusztáv püspöki titkár, Mohácsy Lajos, 
Takács Elek, Endreffy János, Kakas József, Görög Ernő, Jakab Iván lelkészek, 
Szombath Ernő s Orbán Károly tanítók, Kakas Irén tanítónő egyházi-, illetve 
tanügyi lapokban közöltek cikkeket. Endreffy János lelkész főmunkatársa az 
„Ev. Lap“-nak és a „Concordia“ német missziói lapnak magyar tudósítója. 
Évkönyvet kiadott a pápai gyülekezet.

S í i .  Az egyházi tisztviselők körében történt változásokró l az espe- 
resi jelentések a következőkben számolnak be:

Győri egyházmegye: Ujmalomsokon Varga János kántortanító 52 évi 
szolgálat után 1914. évi november hó 1-én nyugalomba vonult, helyébe 
László Ferenc okleveles tanító választatott, ki hadba vonulván, helyetteséül 
Varjú József tanító alkalmaztatott ideiglenesen. Pödör Sándor téti tanító a 
galiciai harctéren hősi halált halt. Barcza Gyula kisbaboti felügyelő 1914. évi 
december hó 26-án meghalt.

Kemenesaljái egyházmegye: Nyugalomba vonultak: Mód Lénárd nagy- 
simonyi lelkész, Szűcs Imre zalaszentgróti, Róna János somlói kántortanítók. 
Nagysimonyiba megválasztatott Mód Aladár Zalagalsáról, Lórántffy Péter Czell- 
dömölkről Veszprémbe küldetett adminisztrátornak. Zalaszentgróti kántortanító 
lett Ludván Sándor Czelldömölkről. Bojtos Pál tanító Csöngéről Zsebeházára 
választatott, Csöngén Szász István, Vönöczkön a hadbavonult tanítók helyébe 
helyettesnek Pap Sándor alkalmaztatott. Alsólendván Laschober Samu ny. 
tanító tanított. Somlón és Czelldömölkön üresedésben van a tanítói állás. 
Barlahidán egyházfelügyelőül megválasztatott Brenn Zoltán zalaegerszegi vá
rosi jegyző.

Somogyi egyházmegye : Iharosberényben Borbély Gyula lelkész meghalt, 
helye üresedésben. Plivelits Fülöp hrasztováci lelkész Ujbanovcera választat
ván meg, helyébe Kettenbach Jakab újbanovcei segédlelkész hivatott helyet
tesnek. Az antunováci gyülekezetben Spisszák Henrik távozásával mint feleke
zeti tanító Nikelszky Ödön választatott meg. Az egyházmegye területéről 10 
hadbavonult tanítót részben a lelkészek, részben két oki. tanító helyettesítette.
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Soproni alsó egyházmegye : Dr. Mihályi Kálmán beledi felügyelő ezen 
tisztségéről lemondott. Farkas György zsebeházi tanító nyugalomba vonult, 
helyébe Böjtös Pál csöngei tanító választatott meg. Vadosfáról Sokoray Bálint 
segédlelkész Uraiújfaluba távozott. Bükön Hajas Kálmán tanító nyugalomba 
lépett, helyette Nitschinger János kisegítőkép volt alkalmazva, Horváth Lajos 
segédlelkész Szombathelyre helyeztetett át.

Soproni felső egyházmegye : Petőfalva a Németjárfaluba (mosoni es- 
peresség) távozott Hildebrand Keresztély helyébe Schrödl József lajtaújfalui 
lelkészt, Lajtaújfalu pedig ennek helyébe Krón Ferenc kecskeméti segédlelkészt 
választotta lelkésszé. Ágfalván szeptember 1-től november 30-ig Schmidt 
János segédlelkész működött. Ruszton Kraft Frigyes polgármester a felügyelői 
tisztségről lemondott, helyébe Schröck Mátyás választatott felügyelő helyettes
nek. Sopronban Bünker Rajnárd tanító meghalt. Egész Margit, Frühwirth Irén 
és Grósz Irén tanítónők véglegesíttettek.

Tolna—baranya—somogyi egyházmegye : Dezső Imre Dunaföldvárra, dr. 
Diszberger Jakab Gyönkre, Schrader András Kácsfaluba felügyelőkké válasz
tattak. Lelkésszé választatott Fábry László Nagyszokolyba, Rátz Károly Ágoston 
Bikácsra ; ez utóbbi azonban állomását még nem foglalta el, mert megválasz
tatása után azonnal behivatott a hadsereghez tábori lelkészi szolgálatra.

Vasi felső egyházmegye : A lelkészi karban változás nem történt. A ta
nítói karban a háború következtében előfordult változásoktól eltekintve — 
melyekről külön jelentés történik — a következő változások fordultak elő : 
Vasfarkasfalva Zetter János György segédtanítót választotta meg rendes ta
nítóvá. Alsólövő tanítója, Aikelin Vilmos nyugalomba vonult. Felsőlászló ka
tonai szolgálatának teljesítése céljából bevonult tanítója, Bögöthy Sámuelnek 
helyettesítésére Takó Irén okleveles tanítónőt alkalmazta segédtanítónőként. 
Felsőlövő hadi szolgálatra bevonult tanítójának, Kappel Gusztávnak helyet
tesítésével Kis Katalin oki. tanítónőt bízta meg. A Szentgotthárdhoz tartozó 
Alsórönök leányegyházközség tanítója, Spisszák Károly nyugalomba vonult. 
Több helyen a hadbavonult tanítók helyett a lelkésztestvérek teljesítették a 
tanítói tisztet. Rohoncz nagy jóltevőjét, rohonczi Pranger József udvari taná
csost, a főrendiház tagját, tiszteletbeli felügyelővé választotta. Az egyházmegye 
tisztviselői karából főesperesünk és 33 éven át lankadatlan vezérünk, nagyt. 
Stettner Gyula, tekintettel gyengélkedő állapotára, ezen hivataláról lemondott. 
Az egyházmegyei közgyűlés őt tiszteletbeli főesperessé jelentette ki, ezáltal is 
azon hálás ragaszkodását kifejezve, mely őt a hű férfiúhoz fűzi. A főesperes i 
állásra Beyer Theophil kőszegi lelkész, alesperes s az ekként megüresedett al- 
esperesi állásra Rájter János kukméri lelkész választattak meg. Az egyház
megyének volt munkásai közül az élők sorából Zetter Mihály nyugalmazott, 
volt lipótfalvi tanító, Wertsch Vilmos nyugalmazott, volt szalónakújteleki tanító 
és az egyházmegye sok éven át buzgó szolgálatai által kedves ellenőrje, 
Zimmermann Tivadar magánzó.
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Vasi közép egyházmegye: Felügyelővé megválasztatott Alsómarázán 
Kolosvári Ferenc állami igazgatói tanító Mezőváron. Meghalt dr. Dienes Elek 
1914 julius 31-én Körmend és Orihodos felügyelője, az egyházmegye tiszti 
ügyésze, az egyházmegyei gyámintézet világi elnöke. Uraiiíjfaluba segédlelkész
nek kiküldetett Síkos Gyula helyébe Sokoray Bálint. A tanítók közül hősi 
halált halt Lublinnál Plechl Gyula tótkeresztúri tanító. Megválasztatott Bögöthy 
Károly helyébe, ki Takácsiba ment tanítónak, Lengyel Sándor, ki állását Öri- 
magyarósdon 1914 november 1-én foglalta el. Megválasztatott Herczeg Ferenc 
pénztárnoknak Szombathelyen, gondnoknak pedig Kovács Sándor Uraiújfaluban.

Veszprémi egyházmegye: A megalakult egyházmegyei belmissziói egye
sület elnökévé egyházi részről Baldauf Gusztáv püspöki titkár, világi részről 
dr. Kovácsics Sándor gecsei egyházfelügyelő választatott meg. Lajoskomárom- 
ban lelkésszé választatott Endreffy János. Veszprémben Horváth Dezső lelkész 
elhunyt, ugyanide adminisztrátorul kiküldetett Lórántffy Péter s.-lelkész. Öskün 
elhunyt H. Fischer Károly felügyelő, Súron dr. Turcsányi József felügyelő 
lemondott, — helyük ez ideig betöltetlen. A zalagalsai gyülekezet felügyelőül 
Scholtz Károly sümegi lakost választotta. Lajoskomáromban 11. tanítóul válasz
tatott Mezősi Árpád. A takácsi ev. gyülekezet az üresedésben levő tanítói 
állásra Bögöthy Károlyt hívta meg. Nyugdíjazást nyert Bakonycsernyén Almási 
Brúnó, Bakonybánkon Szente Gyula tanító, tekintettel azonban a rendkívüli 
viszonyokra, a múlt iskolai évben eddigi helyükön a tanítást helyettesképpen 
ők végezték.

Zalai egyházmegye: Mészáros Gyula szepezdi tanító Csótra távozott. 
Fáber Sándor keszthelyi kir. gazd. akad. tanár, egyhm. tanügyi bizotts. világi 
elnöki tisztéről lemondván, helye dr. Falaky János kir. törvényszéki jegyzővel 
töltetett be.

S 3 -  A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a f. 1915. év első felére 
kiutalványozott az egyházkerületünkben kongruás lelkészek fizetésének 1600 K 
kiegészítésére 151.362/1914. sz. rendelettel 28.942 28 K-t, az 1915. év 11. fél
évére 46.311/1915. sz. rendelettel 25.826‘05 K-t.

Korpótlékot az 1915. év 1. felére kiutalványozott a miniszter úr 151.362. sz. 
rendelettel 25.247‘85 K-t közvetlen a kerületi pénztárhoz. Az egyetemes egy
házi felügyelő úr Öméltóságához utalványozott átalányösszegből kerületünk 
lelkészei részére 17609 52 K jutott. Az 1915. év 11. felére a miniszter úr 
46 311/1915. sz. rendelettel közvetlenül kiutalványozott kerületünknek 22.881 K 
67 fillért, az egyetemes felügyelő úrhoz utalványozott átalányból kiosztásra 
került kerületünkben 17.971'18 K. — A kerületünkhöz tartozó horvát-szlavon 
egyházközségek korpótlék-illetékes lelkészei és a püspöki titkár részére az 
egyetemes egyház közigazgatási pénztárából kerületi pénztárunkba mindkét 
félévben 1800 K összeg utaltatott be.



6 3

Korpôilékban a következő lelkészek részesültek :
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egyházközség

neve
A lelkész neve

Az 1915. év 1. felére Az 1915. év II. felére

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyházi 
pénztárból 

kiutalva

a minisz
tériumtól' 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egvházi 
pénztárból 
kiutalva

korona korona korona korona

Ágfalva Scholtz Ödön 200  — 2 0 0 —r 200"— 2 0 0 -
Alhó Warkoweil Károly 400"— 400 —
Alsódörgicse Nyirő Károly 4 0 0 '— 400"—
Alsólendva Teke Dénes 200-— 2 0 0 - 200"— 20 0  —

5 Alsólövő Seregély Béla 4 0 0 '— 400 —
Alsómarácz Hima Sándor 4 0 0 '— 400"—
Bakonycsernye Povázsay György 216-95 1 8 3 0 5 216-95 1 8 3 0 5
Bakonytamási Tatay Lajos 264-19 135-81 2 6 9 1 9 13581
Beled Rózsa Sándor 2 0 0  — 20 0  — 150-52 249-48

10 Bezi Révész Sándor 2 0 0 - - 200  — 200 — 200-—
Boba Pulay Gábor 381-41 18-59 381-41 18-59
Bodóhegy Siftár Károly 4 0 0  — 40 0  -
Bonyliád —
Bőnyrétalap Petőcz Ferenc 400 -— 400"—

15 Bük Farkas Elemér 400"— 400-—
Csáva Ludig Gusztáv 325-05 74-95 3 2 5 0 5 74-95
Csikvánd Horváth Béla 200-— 200-— 200-— 200-—
Csönge Hutter Zsigmond 200"— 2 0 0 - 200-— 200*—
Dabrony Kakas József 200"— 200-—

20 Domonkosfa Kuzma István 4 0 0  — 400-—
Dunaföldvár Adorján Ferenc 200"— 2 0 0 - - 200  — 200-—
Ecsény Schöpf Gyula 4 0 0  — 4 0 0 -
Farád Hérints Lajos 4 0 0 '— 400"—
Felpécz Madár Mátyás 400-— 400-—

25 Felsőlövő Stettner Gyula 4 0 0 - - 4 0 0 '—
Felsőnána Müller Róbert 40 0  — 4 0 0 - -
Felsőőr Geisztlinger Pál 238-50 161-50 238-50 161-50
Fertőmeggyes Breyer Jakab 400"— 4 0 0 - -
Galsa Mód Aladár 200 — 200-—

30 Gecse Nagy Kálmán 4 0 0  — 400-—
Gércze Szabó Samu 400-— 400"—
Gyékényes Szalay Mihály 2 0 0 '— 200-—
Gyönk Mühl Sándor 400 -— 40 0  —
Győr I’só Vincze 40 0  — 400"—

35 Győr Pálmai Lajos 400 -— 400-—
Győrszemere Hörényi Lajos 359-45 40-55 3 5 9 4 5 4 0 5 5
Györköny Tomka Gusztáv 40 0  —
Hidas Schöll Lajos 40 0  — 400-—
Homokbödöge Takács Elek 200"— 200-—

40 Izmény Szabó János 400 -— 4 0 0 '—
Rabold Pieler Mátyás 400-— 400"—
Kalaznó Péter Ádám 97-40 302-60 97-40 302-60
Kácsfalu Czipott Áron 4 0 0 - - 400"—
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Kapolcs Magyary Miklós 4 0 0 '- 400-—
45 Kemenesmagasi Szabó István 200'— 200--

Keszőhidegkut Perl János 2 0 0 - 200 —
Kismányok Péter Sándor 1 0 0 - 1 0 0 - 100 — íoo-—
Kéty Gyalog István 400 — 400—
Kerta Ihász Mihály 200 — 200 —

50 Kispéczkajár Matisz Károly 235-56 164-44 235 56 164-44
Kissomló Tompa Mihály 400'— 400-—
Kistormás id. Reichert Gyula 400 — 400--
Körmend Kapi Béla 400'— 400-—
Kőszeg Beyer Teofil 400-— 400—

55 Kőszeg Balikó Lajos 200-- 200-—
Kukmér Rajter János 400 — 400—
Lajtaújfalu Schrödl József 200 —
Lébeny Németh Károly 200"— 200-—
Lovászpatona Bognár Endre 110 91 28909 110-91 289-09

60 Majos Szűcs Imre 66 — 133 86
Magyarboly Vértesi Zoltán 200 — 200--
Marczalgergelyi Mohácsy Lajos 369'88 30-12 36988 30-12
Mekényes Haffner Vilmos 400 — 400—
Mencshely Fenyves Ede 400 — 400"—

65 Mérges Borbély János 400 — 400--
Meszlen Polgár János 400-- 400--
Muraszombat Kovács István 400 - 400"—
Nagyalásony Kiss Lajos 400-— 400"—
Nagybarátfalu Kiss Samu 200"—

70 Nagygerezsd Farkas Mihály 60-17 33983 60-17 33983
Nagykanizsa Hütter Lajos 4 0 0 - 400 —
Nagymóriczhida Kovács Mihály 400-— 400'—
Nagynénietszenlmiliály Schmidt János 200-— 120-25 79-75
Nagyvázsony Zsiray Lajos 200-— 200—

75 Nemescsó Éder József 400-— 400-—
Nemesdömölk Nagy Sándor 400-— 400'—
Nemeskér Berecz Gábor 400'— 400"—
Nemeskolta Nagy György 308-27 91-73 308-27 91-73
Nemespátró Mesterházy Sándor 200-- 400-—

80 Örimagyarósd Rónay Gyula 100-— íoo-— 100 — 100"—
Ókörtvélyes Ebenspanger S. 200—
Öskü Nagy Jenő 400-— 400-—
Paks Horváth Sándor 400-- 400—
Pápa Gyurátz Ferenc 400 — 400—

85 Pápa Mesterházy László 400 — 400-—
Pécs Porkoláb Gyula 100-— íoo-— 100— 1001 I. 

1 0 0 /1 1 .
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Petőfalva Schrödl József 200 —
Péterhegy Terplán Jenő 373-70 26-30 373 70 26-30
Pinkafő Dörmer Frigyes 200 — 200 —

90 P.-Szentkirály Balogh István 400 - 400-—
P.-Szentlászló Szabó Lajos 400 —
R.-Szentandrás Hajas Endre 400-— 400--
Ráczkozár Wágner Ádám 400'— 400"—
Répczelak Kund Sámuel 400 — 400"—

95 Ruszt Kasper József 400"— 400-—
Sand Madár Rezső 400-— 400"—
Sárszentmiklós Haniffel Sándor 200 — 200"—
Sárvár Varga József 200-— 200 —
Sikátor Pócza Ferenc 200-— 200-—

100 Sopron Ziermann Lajos 400-— 400 ■—
Sopron Menyhárd Frigyes 400-- 400 —
Súr Jakab Iván 200-— 200-—
Szakony Tóth Kálmán 168-21 231-79 168-21 231-79
Szárazd Torda Lajos 400 — 400 —

105 Szentantalfa Nagy Lajos 275-38 124-62 27538 124-62
Szentgotthárd Czipott Géza 200"— 200-—
Szilsárkány Mikolás Kálmán 200-— 200 —
Szombathely Kiss János 400 — 400 -
Tárnokréti Kovács Zsigmond 400"— 400 —

110 Tés Görög Ernő 200-— 200 —
Tét Horváth Sámuel 4 0 0 - 400--
Tolnanémedi Eősze Zsigmond 400 — 4 0 0 -
Tótkeresztűr Darvas Aladár 200"— 200'—
Ujmalomsok Kovács István 400'— 400 —

115 Uraiújfalu Zongor Béla 200-— 200 —
Vadosfa László Miklós 200 - 400 —
Városszalónak Seregély Dávid 4 0 0 - 400-—
Várpalota Horváth Sándor 400 — 400 -
Varsád Hanemann Károly 200 — 200--

120 Vasdobra Fábry Pál 106-88 293-12 106-88 293-12
Veperd Szovják.Géza 200"— 200-—
Vése Németh Pál 400 — 400 —
Vönöczk Varga Gyula 400-— 400 —
Zalaegerszeg Király Mátyás 348-67 51-33

125 Püspöki titkár Baldauf Gusztáv 400 •— 400 —
Antunovácz Szerényi Sándor 400-— 400-—
Malibastaji Mérnyi Ádám 400'— 400"—
Pozsega Dobrovoljác Milkó 200 — 200-—
Zágráb Bayer György 400 — 400-—

Evang. püspöki jelentés, 191Íj , 5
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iïî4-- A háború folyamán ismételten jött hozzám oly értelmű értesítés, 
hogy az evang. tábori lelkészek bizonyos tekintetben a róm. kath. tábori 
főpaptól (Feldsuperior) függő viszonyban vannak. Megtörtént, hogy az evang. 
lelkésznek működése helyét is a „Feldsuperior“ jelölte ki. Az 1848. évi 20. t.-c. 
megalkotása óta midőn már szentesített. törvény biztosítja nemcsak a vallás 
szabad gyakorlatát, de a vallási egyenlőséget, viszonosságot is : az egyenlőség 
elvébe ütköző ily eljárás nem bir jogosultsággal.

A békesség helyreállása után egyházunknak feladata leend törvényes 
úton e sérelem megszüntetését sürgetni s odahatni, hogy az evang. hadlelkész 
más vallásu egyházi hatóságtól függetlenül folytathassa lelkészi munkásságát 
azon körben, amelybe őt az illetékes katonai hatóság meghívta. Óhajtandó 
továbbá egy evang. katonai lelkésznek evang. főesperesi címmel felruházása 
megfelelő hatáskörrel. E főesperes a vele munkálkodó ev. lelkészek lelki 
atyai működéséről évenként az egyetemes közgyűlés egyházi elnökéhez jelen
tést terjesztene be. Méltányos intézkedés volna még a katonai hatóság részé
ről, ha az egyes egyházkerületek lelkészei közül az ev. hadlelkészi állásra 
kinevezés mindig az illető püspök véleményének meghallgatásával történnék.

Az alapítványokról, alapító-levelekről már 1905. év óta van egyetemes 
szabályrendeletünk, amely az idevonatkozó kérdésekre kellő útbaigazítást ád 
s meghatározza az eljárást az alapító-levelek kiállításánál. A szabályrendelet 
23. §-a értelmében az alapítványi hatóságok az alapító-levélnek két hiteles 
másolatát a püspökhöz terjesztik fel, aki az egyik példányt az alapítványi 
könyvben helyezi el, a másik példányt Őfelsége a király főfelügyeleti jogának 
gyakorolhatása végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszti fel.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyrészről maga is hivatkozik 
e szabályrendeletre; nevezetesen 129.012/914. szám alatt kelt leiratában, 
midőn a néhai Szalay Ferenc volt evang. lelkész ésneje által a nagygereszdi 
ev. gyülekezet javára tett alapítványokra nézve így szól: „Miután az ág. 
hitv. evang. egyház egyeteme által az alapítványokra vonatkozólag alkotott 
szabályrendelet szerint az alapítványok elfogadása s az alapító-levelek meg
erősítése az alapítvány kezelősége felett álló egyházi testületnek, mint ala
pítványi hatóságnak hatáskörébe tartozik, a most szóban forgó alapító-leve
leket az illető egyházmegyének, mint az alapítványokat kezelő egyházközségek 
felett álló s alapítványi hatósági jogkörben eljárni hivatott testületnek kell 
letárgyalni és elfogadási záradékkal megerősíteni.“ így a magas kormány 
utasításokat ád az egyetemes szabályrendelet értelmezésénél, midőn azt köve
teli, hogy ne az esperes lássa el elfogadási záradékkal, hanem mindig maga 
az egyházmegyei közgyűlés. Ez pedig azon hátrányt is vonja maga után, 
hogy a gyülekezet a bírói letétben levő alapítványt egy-, sőt két év múlva 
vagyis csak egyházmegyei gyűlés tartása után veheti át.

Másfelől a minisztérium figyelmen kivül hagyja az egyetemes szabály
rendeletet s attól eltéröleg négy eredeti példányban kívánja az alapító-leve-
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leknek kormányhatósági jóváhagyásra felterjesztését. Eddig csak a végrendeleti 
alapítványokról kellett felterjeszteni e célból az eredeti alapító-leveleket, mivel 
enélkül a bíróság az alapítványt nem adta ki. Újabban azonban már olyan 
alapítványokról is követeli az eredeti alapító-leveleknek megerősítésre felter
jesztését, amelyeket az illető jóltevő már életében át adott az egyházközség
nek (43813/1915. sz. miniszteri rendelet).

A prot. egyházakban a közgyűlések nyilvánosak. Az egyházkerületek 
közgyűlési jegyzőkönyveiket rendesen felterjesztik a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz, eljárásuk felett a legfőbb felügyeletet mindig teljes tisztelet
ben tartják. A törvény által biztosított protestáns autonómiával azonban nem 
egyeztethető össze a mindenkori kormánynak egyházi ügyekben intézkedési 
joga. Az autonómia érdekében indokoltan jár el egyházkerületünk, hogyha 
az egyetemes egyházi közgyűlést felkéri felirat intézésére a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz aziránt, hogy az alapítványokról s alapító-levelek
ről szóló egyetemes szabályrendeletünk értelmében fogadja el elégségesnek az 
alapító-levél hiteles másolatának bemutatását. Itt a külön rendelkezés, az uta
sítás az egyet, egyház által jóváhagyott szabályrendelet mikénti értelmezésére 
határozottan korlátolja egyházunknak törvényen alapuló önkormányzati jogait.

S G .  Főgimnáziumaink azon tanulókkal, akik nem nyertek hadiszolgá
latra behívást, a következő sorozatban tartották meg az érettségi szóbeli 
vizsgákat :

A soproni főgimnázium f. évi junius hó 14—16. napjain. Midőn a 19 
évesek, számszerűit 13 tanuló számára, mint akik hadiszolgálatra behivattak, 
már a f. évi március 27-én kiállíttattak a bizonyítványok : a rendes érettségi 
vizsgákra maradt 19 rendes fi- és 1 leány magántanuló. Ezek közül 8 jeles, 
7 jó, 5 elégséges eredménnyel tette le a vizsgát. A vizsgákon Leffler Sámuel 
nyug. nyíregyházai igazgató volt a kormányképviselő.

A felsőlövöi főgimnáziumnál a hadiszolgálatra bevonultak után vissza
maradt 4 tanuló f. évi junius 21-én bocsáttatott szóbeli érettségi vizsgálatra. 
Ezek közül egy jól, 3 pedig egyszerűen érettnek nyilváníttatott. A közoktatás- 
ügyi kormány képviselőjekép dr. Szelényi Ödön pozsonyi theol. akad. tanár 
úr volt jelen.

A bonyhádi főgimnáziumnál a szóbeli érettségi vizsga junius hó 9-én 
tartatott dr. Obál Béla eperjesi theol. akad. tanár úrnak, mint kormányképvi
selőnek résztvevésével. A vizsgára jelentkezett 16 tanuló közül a bizottság 
hármat jelesen, ötöt jól, nyolcat egyszerűen érettnek jelentett ki.

* 2 7 . A halál a véget ért egyházi közigazgatási év folyamán is súlyos 
veszteségeket okozott egyházi életünk mezején.

1914 október 29-én meghalt dr. Rácz Ottó nyug. kir. táblabiró, föisk. 
felügyelő Sopronban. Szive hőn dobogott az egyházért a sírig. Örömmel fá
radozott a szent ügy szolgálatában, boldog volt, mikor ezért áldozhatott. Mint

5*



főiskolai felügyelő egyházkerületi tanintézeteink érdekeinek védelmében, a 
továbbfejlődésüket célzó munkában ügybuzgósága mindvégig lankadatlan, 
valósággal példaadó volt. Sírja felett a gyászt megosztja szeretett családjával 
egyházunk és a társadalom.

Ugyanezen év november 10-én elhunyt Poszvék Sándor nyug. theol. 
akadémiai igazgató. Közel 50 évet töltött az egyházi és iskolai ügy szolgála
tában s úgy a lelkészi állás, az esperesi hivatal, mint azután a theol. tanári 
és akadémiai igazgatói tiszt betöltésében mély belátás, a hivatás átérzése, fogy- 
hatlan munkaszeretet kisérte. Kiváló talentumait emberszeretete áldássá tette 
a Gondviseléstől reábizott körre. Akik megismerték : jó szivét, egyenes jel
lemét, fenkölt gondolkozását szeretni s tisztelni tanulták. Egyházkerületünk 
közgyűlései évtizedeken át úgy ismerték őt, mint közügyeinknek vezetésre 
hivatott bajnokát, ki a bonyolult kérdések megoldásához irányt mutatott, az 
akadályok között a kitűzött célhoz utat egyengetett. Néhány év előtt a munka
térről egészségi állapotának gyengülése folytán nyugalomba vonult köztiszte
lettől kisérve. Végül a minden halandók útján eltávozottt tőlünk. Emléke felett 
mint kedves családjának, egyházunknak is hálás kegyelete virraszt.

November 29-én hosszabb betegeskedés után meghalt Borbély Gyula 
iharosberényi lelkész, korán itthagyva a benne támaszát sirató szeretett családot.

December 4-én sírba hanyatlott Horváth Dezső veszprémi lelkész. A 
túlfeszített munka, a nyugodalmat nem ismerő kötelességérzet őrölte meg 
erejét. Az anyagi helyzetében gyönge veszprémi gyülekezetben nyerve lelkészi 
állást, minden tehetségét, idejét ennek ügyei rendezésére, jövője biztosítására 
áldozta. Miután az egyházközség nem volt képes külön tanítói állást fenntar
tani : ő megszerezte a tanítói oklevelet s 25 évnél hosszabb időn át hordozta 
az iskolai oktatás-nevelés terhét is és pedig oly lelkiismeretes hűséggel, 
hogy iskolájának az évi eredménnyel minden évben elismerést szerzett. 
Apostoli buzgóságával, ernyedetlen munkásságával áldott emléket hagyott itt 
maga után.

1915 február 17-én elhunyt Tomka Gusztáv györkönyi lelkész s a 
tolna—baranya—somogyi egyházmegye alesperese. Hü sáfár volt az Urnák 
szolgálatában, mindenkor lelkiismeretesen teljesítette feladatát úgy a gyüleke
zetben, mint az egyházmegyében. Gyászoló családjával együtt mond áldást 
emlékére az egyház.

1914 december 13-án vett búcsút a múlandóságtól Graf János volt 
bonyhádi lelkész, 1915 április 5-én Lágler Sándor volt kölesdi nyug. lelkész 
és február 25-én Hammel Alajos kétyi nyug. lelkész. Ezek munkásságáról, az 
egyház és a társadalom ügyének szolgálatában szerzett érdemeiről is tiszte
lettel emlékezünk.

1915 április 18-án meghalt Király Mátyás zalaegerszegi lelkész. Mikor 
sirba hanyatlott, egy jó családapával, az igének egy hitbuzgó hirdetőjével, 
egy jellemes, jószivü emberrel lett kevesebb. Lelkészi hivatásának teljesítése 
végett vidékre menet érte utol a halál.
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1915 május 6-án elhunyt Szabó Lajos pusztaszentlászlói lelkész hosszas 
betegeskedés után. Egy népes család és egy gyülekezet bánata kisérte ki az 
utolsó nyugvóhelyre.

1915 évi március hó 9-én elhunyt Oppel Károly, a keszthelyi ev. fiók
gyülekezetnek évek hosszú során át volt lelkes, ügybuzgó gondnoka.

Meghalt 1915 május 19-én br. Solymossy Ödön egyházkerületi gyám
intézeti elnök, a büki egyházközség felügyelője. Egy kiváló tehetségű, az 
egyház iránt melegen érező, résztvevő jó szivéért hatáskörében köztiszteletben 
állott férfiú szállott benne a sírba családjának, egyszersmind az egyház és a 
magyar társádalomnak nagy veszteségére.

1915 junius 18-án elhunyt dr. Baksay Sándor, a dunamelléki református 
egyházkerület püspöke 83 éves korában Kunszentmiklóson. Egy, a talentumok 
gazdag mértékével megáldott, szelíd lelkű, nemes jellemű férfiú, az igének 
nemcsak szóval, de tetteivel, egész életével is hivatott, méltó hirdetője. Híven 
betöltötte egyházában vezéri tisztét s irodalmi téren is maradandó értékű szép 
müveivel kiérdemelte a közelismerés koszorúját. Róla a magyar társadalom 
valláskülönbség nélkül mindig csak tisztelettel emlékezik.

1914. évi augusztus hó 12-én elhunyt Nagy Gábor nyug. lébenyi és 
1914. évi augusztus hó 13-án' Sági János nyug. battyándi tanító.

1914. évi november hó 13-án elhunyt Bünker Rajnárd soproni gyüle
kezeti tanító.

Áldott legyen az egyház, az iskola és a nemzeti ügy szolgálatában híven 
munkálkodott testvéreinknek emléke.

A Mindenhatónak áldását kérve egyházunkra, hazánkra

Pápa, 1915. évi julius hó 20-án

Gyurátz Ferencz
püspök.

P Ö JS K . N YO M D A , PÁ PA .
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Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1914 augusztus 
hó 26-ik napján Czelldömölkön megnyitandó évi rendes

közgyűlésére.

1- Korunkban az egyházak egyre élénkülő tevékenységet fejtenek ki. A 
lelki szabadság diadala s a felvilágosodás háttérbe szorította ama türelmetlen
séget, mellyel egyik egyház minden áron a másik megsemmisítésére tört s az 
üldözéshez a politikai hatalom támogatását is fegyverül használta. Azon idő
ben az egyiknek figyelmét a támadás újra és újra szervezése, a másiknak 
gondját à védekezés foglalta le nagy részt. — Ma már törvény biztosítja a 
hitszabadságot, az egyházak nem mint üldözők és elnyomottak egymással 
szemben, hanem mint versenyző felek állanak egymás mellett. A verseny 
szellemi s erkölcsi téren folyik. Mindenek előtt az iskolát törekszik mindenik 
hü szövetségesül biztosítani, a hatósága alá tartozó iskolák oktató, nevelő 
munkásságát éleszteni. Mindenik egyház jól ismeri a sajtónak nagy hatását a 
nép gondolkodására, mivelődésére. Mind versenyezve igyekeznek azt felhasz
nálni arra, hogy a saját hittanaik szellemében Írott minél több munkát, val
lásos néplapokat adhassanak ki híveiknek lelki épülésére, ismereteik gyarapí
tására. Erejük arányában szaporítják a nevelő-intézeteket, internátusokat, kisded- 
óvókat, árvaházakat.

A tanuló-ifjuságot meghatározott irányú egyesületekbe sorakozásra buz
dítják azon célból, hogy ezen egyesületekben mind inkább fejlesszék meg
felelő vezetés által a hithüséget, úgy hogy az ifjú az intézetből az életbe is 
kivigye a tenni, hatni kész lelkesedést az egyházért. Ünnepélyek, vallásos 
esték, felolvasások rendezésével ébresztik híveik érdeklődését a vallás, az egy
ház céljai iránt. Több-kevesebb eredménynyel hívják tettre a vezérek a köz
részvétet, hogy a segélyre szoruló híveket kül-életviszonyaikban is hathatósan 
támogathassák, ügyes-bajos dolgaikban nekik jó tanácsot, védelmet nyújthas
sanak. Szóval megtesznek mindent, hogy a családok, egyének érezhessék az 
egyháznak, mint jó anyának szerető gondoskodását egész életük folyamán.

Evang. püspöki jelentés, 1914. 1
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így folyik a verseny s ez elől egyik egyház sem térhet ki, mindenik utalva 
van uj és uj erőfeszítésre, annál is inkább, mert a hátramaradás egyszer
smind vereség.

Mint a Krisztus szent tana által hirdetett erkölcsi elveknek ápolói : a 
keresztyén egyházak inig egymással versenyezve munkálkodnak saját jövőjük 
biztosításán, másrészről a viszonyok alakulása megérteié velük, hogy közös 
érdekük is van, a mind inkább előnyomuló szociálizmus szélső irányával 
szemben, mely minden vallásnak ellensége, mindenik egyházat támadja : a 
felekezetek a mindnyájukat fenyegető ostrom ellen közös védekezésre vannak 
hivatva. Ezt belátják s ennek folytán a türelmetlenség enyhül, a kölcsönös 
bizalmatlanság jóakaró testvéri érzületnek ád helyet. Az elválasztó pontok nem 
élesülnek ki, az egyesitő pontok mindjobban emelkednek. A felekezeti béke 
lehetővé teszi az egyesült erővel küzdést a közös ellenség ellen és szilárdítja 
azon meggyőződésünket, hogy a keresztyénség oly szellemi, erkölcsi hatalom, 
amelyen a pokolnak kapui sem vesznek diadalt. Az evangéliomhoz : e ront- 
hatlan alaphoz ragaszkodva győztesen védelmezik a keresztyén egyházak az 
ideálizmust, ennek első ápolóját a vallást, a családi élet, a társadalmi rend s 
a nemzeti lét fenntartó oszlopait a materializmus minden támadása ellen.

A történet bizonysága szerint az emberi társadalom soha, sehol nem 
nélkülözhette a vallást. Ez kisérte eleitől fogva derült, borult napjaiban, ez 
volt örömének megszentelője, bánatában vigasztalója, ez őrizte szebb jövőjé
nek zálogát, a reményt és buzdította csiiggedetlen küzdelemre közös nagy 
czélokért. Ez indította meg s a fejlődés utján vezette, megihlette a költészetet, 
művészetet. Mindaddig, míg a földi lét a viszontagságok mezeje lesz, ame
lyen a balsors sebeket szakgat, mig itt aggodalom, csalódás, fájdalom terem 
s az ember magára hagyatva az életharczon kénytelen bevallani gyöngeségét: 
mindaddig kiirthatlan lesz a felsőbb hatalom támogatásával biztató, vigasz
taló hit, a boldogabb jövőt Ígérő remény.

Hit, remény nélkül kihalna minden ideálizmus, nem fakadna többé lelke
sedés eszmékért. Az ember egyedüli czélját az érzékiség szolgálatában találná, 
a benne föltétien uralomra jutott önzés kiölné kebléből a mások iránti köte
lesség tudatát, a felebaráti szeretet érzelmét is. E|en irány pedig az emberi
ségnek nem előbbre haladását, hanem szellemi és erkölcsi hanyatlását jelentené.

A vallásnak a közös ellenség ellen védelmezésében ev. egyházunknak 
is teljes erővel kell közremunkálnia. Egykor külerőszak tört vallásunk ellen 
és a hitből fakadt lelkesedés a századokon át tartott viszontagság, üldözés 
daczára is kivívta az egyház elveinek diadalát, közkincscsé tette a lelki sza
badságot s az evangéliomot. Kívülről ma már nem fenyeget támadás, de azért 
a harcz, a védekezés szüksége nem szűnt meg, más alakban, de ma is van- 
van az egyháznak ellenségei, ezek a hitközöny, a materiális világnézet, a 
szerencsejavak bálványozása, melyek többnyire a tudomány hipotéziseit fo
gadva el dogmákul, féjrevetnek minden ideálizmust. A védelmet ezen irány 
ellen a vallásos érzésnek egyházunk egész hatáskörében buzgó ápolásával



kell folytatnunk, kiváló gondot forditva az ifjúságnak az evangéliom szelle
mében nevelésére. E téren tagadhatianul folyton élénkül a munka.

Az egyházkerület czéltudatos, erélyes intézkedése folytán az állami s más 
felekezetű tanintézetekbe járó ev. növendékek hitoktatása évről-évre intenzivebb 
lesz, ma már több, mint 200 ily alsó- és középiskolában teljesitik ev. lelkészek 
az ev. vallástanitást. Több helyre eddig fuvarköltség hiánya miatt nem lehe
tett hitoktatókat küldeni, az 1913. évi egyetemes gyűlés azonban belátván a 
vallástanitás életbevágó fontosságát, az eddiginél tetemesen nagyobb össze
get bocsátott e czélból az egyházkerületek rendelkezésére. Az oktatás folya
máról, az évi eredményről rendszeresen beérkeznek a hivatalos jelentések.

A vallásos nevelésnél elsőrangú feladata az egyháznak, hogy az elemi 
s az ismétlő-iskolát végzett növendékeket se hagyja lelki gondozás nélkül. A 
lelkész és tanító urak az elemi iskolai tanfolyamok befejezése után is lehatő- 
leg tartsák őket együtt a konfirmáltak egyesületében, tartsanak velük vasár
napi iskolát énekléssel, imádsággal, bibliaolvasással s rövid magyarázattal. 
A felnőtt ifjak körében ifjúsági egyesületek szervezendők és pedig ahol a vi
szonyok lehetővé teszik énekkarral. Ezen egyesületeknél tanácsos a gondosko
dás alapgyüjtésről is adakozás, hangversenyrendezés utján. Az ily alap kamatai 
segélyforrásul szolgálnak az énekkar fejlesztésénél szükséges költségek fede
zésére. Az énekkar ünnepeken a templomban is közremüködhetik énekével az 
áhitat emelésén, az illető családok óhajtására temetéseknél is felléphet. Műkö
dése, az énekszeretet fejlődésére, az Ízlés nemesbítésére is jó hatást gyakorol. 
A vezetők az egylettel évenként többször is tarthatnak szavalatokkal, felolva
sással egybekapcsolt hangversenyt az egylet, vagy belmissió czéljaira rende
zett offertóriummal.

A leányegyleteket a nőegyesületekkel kapcsolatban is lehet szervezni. Ezek
kel is óhajtandó ottan-ottan összejövetelek rendezése, melyeken az egylet tagjai 
énekkel, szavalattal, megfelelő színdarab előadásával szerepelnek s egy-egy e 
czélra meghívott lelkész vagy tanító tart felolvasást. Az ily előadások mig egy
részről nemes szellemi szórakozást nyújtanak, másfelől erősitik az összetarto
zás érzetét s ébresztik a fogékonyságot a mivelődés iránt is. A nőegylet tagjai 
a lelkész felhívására a betegeket is meglátogatják, az elhagyott szegény gyer
mekek ügyét felkarolják.

Minél nagyobb számban sikerül a lelkésznek a híveket az egyház érde
kében önkéntes munkásságra összegyüjthetni : annál inkább szűnik a hitkö
zöny, annál nagyobb mértékben élénkül a ragaszkodás az egyházhoz, mint a 
gyermekei boldogulását szivén hordozó édes anyához.

3 .  Az is bizonyos, hogy a tevékenység nyomán ott várható óhajtott 
eredmény, hol egyetértés, az erő mozgatója s irányitója. Épen ezért mindenek 
előtt szükséges gyülekezeteinkben is a testvéri összetartás a vezetők : a lelkész 
és tanító között. Hol ez megvan, ott biztos alapon nyugszik a gyülékezetben
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a belső békesség, könnyebben elhárithatók az egyházi iskolai, czélok előtt álló 
akadályok. Másrészről, hol a lelkész és tanító ellenfelekkép állanak egymás
sal szemben : ott a köztük folyó viszály rombolólag hat a hívek egyházias- 
ságára, alkalmat nyújt a pártoskodás terjedésére, megbénítja az egyházvédő 
és építő munkát.

Több év előtt megújítva hangzott a tanítók sorából a vád, hogy a lel
készek ellenséges érzületet tanúsítanak irántuk, elnyomásukra, érdekeik hát
térbe szorítására törekesznek. Ekkor körlevélben kértem fel a tanító urakat, 
hogy ne általánosságban hangoztassanak gyanút, hanem ha sérelem éri őket, 
szíveskedjenek ezt mint konkrét esetet jelenteni. Az egyházkerület minden 
bizonnyal védelmet nyújt a támadások ellen. E felhívásra egyetlen panasz 
jelentés sem érkezett hozzám. A vádak azonban elcsendesedtek.

Mély sajnálatomra most újabban ismét ébredezni látszik a gyanú. Egy
házi, iskolai lapokban olvashatók panaszok, hogy a lelkészek gyámság alatt 
akarják tartani a tanítókat, az egyház nem méltányolja kellőkép a tanítói kar
nak a nevelés ügyében, a vallás-erkölcsi érzés ápolásában kifejtett fáradozásait, 
jogos igényeit többször figyelmen kívül hagja.

Újra kérem elemi iskoláink összes tanítóit, ne engedjenek tért körükben 
ily gyanúnak. Ez csak a félreértéseket szaporítja s koczkáztatja az egyetértő 
munkásságot a gyülekezeti ügyek vezetésénél. Biztosíthatok mindenkit, hogy 
a lelkészek egyáltalán nem ellenségei a tanítóknak, sőt örvendenek, ha ben
nük ügybuzgó munkatársakat üdvözölhetnek. Egyházunk, mely eleitől fogva 
kiváló gonddal karolta fel a templom mellett az iskola ügyét is, nyíltan el
ismeri az oktatás, nevelés fontosságát s ezzel a hivatásukat átérző tanítóknak 
érdemeit. Ha a tanítói fizetésnek törvényhozás utján rendezése egy vagy más 
tekintetben némi csalódást keltett, nem elégített ki minden óhajt : ennek nem 
oka az egyház. A lelkészfizetést rendező állami intézkedés felett a lelkészek
nek még több okuk van a panaszra, midőn látják, hogy az állami tanítók 
fizetésének maximuma nagyobb, mint a kongruás lelkészeké a korpótlék szá
mítása mellett is. A tanítóknak az egyházi, iskolai ügyek tárgyalásánál, a 
gyűléseken, bizottságokban aránylagos képviseltetését a lelkészek is indokolt
nak tekintik. A zsinat e kérdést is tárgyalni fogja s megállapodása reményi
jük általában megnyugtató lesz.

4 .  Jogosult és mégis ki nem elégített óhaj, panasz a közügyet szolgá
lók soraiban mindenütt előfordul. így van ez az egyházi téren is. De ha ezt 
gyakran érezhetőleg tapasztaljuk is, bizalommal kérem a lelkészeket, tanítókat 
mint szeretett munkatársaimat, hogy ha néha a munka értékénél kevesebb is 
a munka jutalma, ez ne lankassza meg buzogásunkat az egyházért, mely na
gyon is szerény segélyforrásai mellett a létező viszonyok folyton szaporodó 
követeléseivel szemben a legjobb akarattal sem képes minden kívánalmat ki
elégíteni. Gondoljuk meg, hogy egyházunkra aggasztó módon nehezült reá a 
verseny. Nem tagadhatjuk, hogy a minden téren uj áldozatokat követelő mai



kor anyagi erőben készületlenül talált bennünket. Haladási törekvésünkben 
minden lépten-nyomon a szegénység, mint szikla áll akadályul előttünk. Más
részről a sokféle adó súlya alatt panaszkodó nép, nem is csuda, ha vonako
dik újabb teher elvállalásától, mikor az állami adónak ma is 40, 60, 80 szá
zalékát fizeti egyházi, iskolai adóban. A súlyos helyzetnek csak akkor reményl- 
hetnők kedvezőbbre változását, egyházunk akkor lesz képes a bántó hiányokat 
pótolni, a jogos igényeket kielégíteni, a még szükséges nevelő s jótékony 
intézmények alkotásával egyházunk versenyképességét emelni, ha a két 
protestáns egyház egész erkölcsi súlyát mérlegbe vetve, határozott fellépé
sével végre kivívja az 1848. évi XX. törvényczikk szellemében őt arány sze
rint megillető állami dotácziói ak törvényhozás utján biztosítását.

£5- A liturgia. A liturgia evang. egyházunkban — főképen a magyar 
gyülekezetekben — nagyon is egyszerű, kevés tért hagy a kedélyre ható mű
vészi elemnek. És pedig folyton csak a tanítás hangoztatása annyi, mint egyedül 
az értelemnek foglalkoztatása. Az érzelemnek figyelmen kívül hagyása pedig 
végül is fárasztónak bizo/iyul, lassanként gyöngíti a templom vonzó erejét. 
Sokszor hallható a panasz, hogy az istenitisztelet látogatása templomainkban 
lankad, mig azon egyházakban, amelyeknek liturgiája gazdag : rendszerint 
telve vannak a templomok.

Luther, kiben élénk fogékonyság volt a művészet iránt s ki jól ismerte' 
ennek a kedélyre gyakorolt hatását : továbbra is nagyobb terjedelemben óhaj
totta fenntartani a liturgiát. Majd azonban, mintegy visszahatásul azon régi 
rendszerre, mely majdnem kizárólag a liturgia gazdagságával akarta kielégí
teni a hívek lelki szükségletét : mindinkább uralomra jutott azon irány, mely 
az igehirdetés, mint legnagyobb feladat mellől mindinkább háttérbe törekedett 
szorítani mint lényegtelen tényezőt a liturgiát. Az ennek elgyengülésével jelent
kezett hiányt nem tudta pótolni a lelki életben a száraz raczionálizmus, sőt 
ennek uralma észrevehetőleg bénította a templomhoz vonzódást. Fontos vallási 
érdek teszi óhajtandóvá a liturgiának a kedélyre hathatósabbá tételét s a 
lehetőleg minden gyülekezetnél ugyanazon módon megállapítását.

Dunántúli ev. egyházkerületünkben ez a kérdés már évek előtt tanács
kozás tárgya volt úgy az egyházmegyei lelkészegyletek, mint az egyházkerületi 
ev. egyesület gyűlésein. Az ev. egyesület megbízásából Stettner Gyula fő
esperes az 1910. évi gyűlésen ide vonatkozólag egy figyelemre méltó mun
kát olvasott fel, melyben a Dieffenbach által szerkesztett liturgiát ismertetve 
egyszersmind előadja azon véleményét, hogy a mai viszonyok között, tekin
tettel a népnek a megszokott eljáráshoz ragaszkodására, mikor, mennyiben 
tanácsos a liturgia bővítésére irányuló törekvés. Ajánljuk a liturgia ügyét az 
egyetemes lelkész-egylet figyelmébe is.



G . Az egyházkerületi evangéliomi egyesület. Bemutatom az egyház
kerületi ev. egyesület 1913 augusztus 27-én Kőszeg városában tartott közgyűlése 
jegyzőkönyvét. E jegyzőkönyv tanúsága szerint 16 egyházmegyei lelkészi egye
sület részéről 26 jegyzőkönyv érkezett be. Az egyesületek munkássága kiter
jedt a püspöki kérdőpontok tárgyalására, továbbá az egyházi élet terén fel
merült fontosabb kérdések megvitatására.

A kérdőpontok a következők voltak : 1. Jézus a világtörténet központja.
2. Békesség a földön. A világbéke. Hogyan egyengethetjük ehhez az utat?
3. A templom az ideálizmus ápolója. Hatása az egyén, a család és a társa
dalom életére. 4. Az egyház feladata a szocziális munka terén. 5. Az egyház 
és az állam. Minő viszony volt köztük az ó- és a középkorban ? Mily viszony 
van ma ? 6. A lelkészi fizetés rendezése. Mi teszi jogosulttá ennek követelé
sét ? Mily eljárás segíthet ezen indokolt, méltányos kívánság teljesüléséhez ?

Egyházi beszédet irt Jan. 6. r. 19—21. v. alapján Kiss Samu nagybarát- 
falui lelkész.

A jegyzőkönyvek a beterjesztett munkák szép sorozatáról számolnak be. 
Munkát olvasott fel Szalay Mihály: „Az ifjúsági egyesületekről“ ; Borbély 
Gyula : „A belmissióról“ ; Kund Sámuel : „Az egyházmegye szórványairól s az 
egyház kötelességeiről“ ; Ziermann Lajos: „A poseni diaspoia-kurzusról“ ; Ma- 
gyary Miklós e kérdésről : „Mit prédikáljunk ? “ ; Tatay Lajos : „A prot. egyházak 
hanyatlásának okairól“ ; Kakas József: „Jézus életiróiról“ ; Hanzmann Károly: 
„A keresztyén világnézetről“ ; Schöll Lajos e tárgyról: „Égető feladataink“.

Behatóan foglalkoztak a zsinati munkálatokkal is. Részletes munkát ter
jesztettek be erről a győrmegyei lelkészi egyesülethez : Madár Mátyás és 
Hörényi Lajos, a somlyóvidékiben Baldauf Gusztáv, a sióvidékiben Eősze 
Zsigmond, a soproni felsőben Schrödl József. Hildebrand Keresztély e czim 
alatt irt érdekes tanulmányt : Egyházunk állapota a zsinati bizottság javasla
tának tanúsága szerint.

Az evang. egyesület melegen felkarolta a belmissió ügyét. Biztosan re
ményijük, hogy rövid idő alatt a kemenesaljai egyházmegye példáján mindenik 
egyházmegyében megalakul a belmissiói egyesület.

Az egyesület bevétele az 1912—13. egyházközigazgatási évben 1451'08 K
kiadása.................................................................. 1451‘86 „
vagyona..................................................................  3578 84 „

Az egyházkerületi evang. egyesület működésére ezúttal is felhívom úgy 
a gyülekezetek, mint az egyesek figyelmét. Zajtalanul, de buzgón, fáradhatla- 
nul folytatja hitépitő munkáját, hathatósan éleszti a belmissiói tevékenységet 
s érezteti a néppel az egyház szerető gondoskodását. Egyházépitő feladatot 
teljesít s méltó arra, hogy a világi urak is szivvel-lélekkel sorakozzanak az 
az egyesület nemes czéljainak támogatására.

7 .  Lelkészavatás. A négy theol. akadémiai tanfolyamot befejezett s 
szakvizsgát tett hitjelöltek lelkészi vizsgáját az 1913-ik évben augusztus hó
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29-én végeztük Kőszegen. A következő napon átmentünk Körmendre, hol az 
egyházközség szives meghívása folytán augusztus hó 30-ik napján tartottuk a 
lelkészavatási ünnepélyt. Felavattam Grosz János, Káldos István, Odor Lajos, 
Schermann Sándor és Síkos Gyula hitjelölteket, a segédlelkészi meghívóknak 
a lelkészvizsgáló bizottság tagjai előtt felmutatása után.

Grosz János engedélyt kért a némethoni egyetemekre kimenetelhez leg
alább egy szemesterre, Káldos István Pácsre, Odor Lajos Paksra, Schermann 
Sándor Györkönybe, Síkos Gyula Nagyalásonyba nyertek segédlelkészi ki
küldetést.

A felavatásnál segédkeztek Kund Sámuel esperes, Kiss János, Kapi Béla, 
Nagy György, Kováts István, Rónai Gyula, Heiner Géza, Luthár'Ádám, Vértesy 
Sándor, Czipott Géza, Darvas Aladár lelkész, Bancsó Antal theol. akad. igaz
gató, Stráner Vilmos, Pröhle Károly theol. akad. tanár urak.

Ugyané helyen meleg köszönetemet fejezem ki a körmendi evang. gyüle
kezetnek s vezéreinek a lekötelező szives vendégszeretetért, amellyel a lelkész
vizsgáló bizottság tagjait és a felavatásra érkező hitjelölteket fogadták. A köz- 
érdeklődés mellett lefolyt ünnepély végeztével önkéntes adakozás utján gyűlt 
7075 K offertóriumot az egyházközség a lelkész- és tanitócsaládoknak a 
kőszegi evang. nőnevelő-intézetben tanuló leányai segélyzését czélzó alapít
ványok gyarapítására ajánlotta fel.

8 -  Templomavatás az 1913—14. egyházközigazgatási évben volt: 1913. 
évi julius 27-én megbízásomból Kapi Béla körmendi lelkész felavatta Berkeháza 
fiókgyülekezetünk szép templomát. A kis gyülekezet nemes áldozatkészségé
ről tanúskodik ez uj templom, az alig 130 lelket számláló gyülekezet a telje
sített szolgálmányokon kivül 4300 K-t adott össze, — egyéb gyűjtésekkel együtt 
a templom építkezése és berendezése 6470 K-ba került.

9 .  Az egyházkerületi nőnevelő-intézet. Egyházunk más irányú 
gondjai miatt megkésve karolta fel az elemi népiskola körén túl terjedő nő
nevelés ügyét. A kath. egyház sokkal előbb felismerte ennek az életre kiható 
fontosságát. Régen szervezte hatáskörében a nőnevelést, s ennek vezetését 
az egyházias érzés meggyökereztetése czéljából női zárdákra bizta. Ezek oly 
eredményeket mutattak fel, amelyek felkeltették a prot. intelligens körök fi
gyelmét is s a gazdag prot. úri családok nagy része is — miután saját egy
házában nem talált megfelelő nőiskolát — leányai neveltetésénél a női zárdá
kat vette igénybe. Ott azonban az evang. növendékek nem találhattak alkal
mat saját egyházuk közelebbi megismerésére, lelkűknek az evangéliomi hit
ben gyarapodására. Ennek következménye lett a prot. előkelő családok női 
között elterjedt közöny az egyház iránt. Az egyház nem éreztette velük szerető 
gondoskodását, nem nyújtott nekik alkalmat az evang. vallásos nevelésben 
részesülésre. így nem is fejlődhetett ki szivükben a hála érzete. Innét szárma
zott a hithüség gyengülésének számos jele, a mi egyházunk érdekének más



egyházakéval szemben találkozásánál a veszteségek hosszú sorozatát vonta 
maga után.

Végre nálunk is megnyilatkozott az evang. nőnevelés iránti tartozás 
tudata. A tiszai és bányai egyházkerületek példája nyomán, 1898. évben 
egyházkerületünk is elhatározta egy nőnevelő-intézet felállítását felsőbb leány
iskolái jelleggel Kőszegen, hol úgy a város, mint az ev. egyházközség leg
több segélyt ajánlottak fel az építéshez. Az intézet megnyílt 1899 szeptember 
havában. Az egyházkerület már a következő évben óhajtotta az intézetnek 
kapcsolatba hozását egy tanitónőképző-intézettel, de ezt meggátolta egy akkor 
megjelent miniszteri rendelet, amely kimondta, hogy a felsőbb leányiskola 
hatosztályu intézet, így van berendezve tanterve is. Ezt tanitónőképző- 
intézettel oly összeköttetésbe hozni, hogy ebbe átvezető, előkészítő iskola 
legyen : nem lehet.

Egyházkerületünk azon törekvése, hogy a társadalom mind érthetőbben 
nyilvánuló óhajának megfelelően a gyakorlati életre is közelebbről előkészitő 
iskolával bővítse ki : eredménytelen maradt. Később kísérletet tettünk a fel
sőbb leányiskolái tanítónők szerzett jogai elismerésének kieszközlésére azon 
esetben, ha az intézetet polgári leányiskolává alakítjuk át. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ur 127.897/1913. sz. leiratával az 1894. évi XXVII. t.-cz. 
I. szakaszában foglaltakra tekintettel ezt sem találta teljesíthetőnek.

A leány-gimnáziummá fejlesztésre sem vállalkozhattunk akkor, azon ki
kötés miatt, hogy a latin nyelvet — mint a fiu-gimnáziumnál van — már 
az első osztályban megkezdessük. A fejlesztéssel ez utón sem juthattunk czél- 
hoz. És pedig az intézetnek jelen hatáskörében meghagyása nem tanácsos. 
Ma már a társadalomban általánossá lett a meggyőződés, hogy mai szerve
zetében a felsőbb leányiskola nem felel meg a közóhajnak. Ezt belátja a 
tanügyi kormány is. A minisztériumban tanulmányozás tárgya a kérdés, hogy 
mily típus volna ezen iskola részére Iegczélszerübb ? A megoldásra azonban 
— amennyiben ezt megelőzi a főgimnáziumi oktatás rendszerére nézve ter
vezett reform megállapítása — valószínűleg még hosszabb ideig is várni kell. 
Erre nem várhatunk. Úgy a nevelő-intézet elé kitűzött azon czél, hogy minél 
szélesebb körre terjeszthesse ki hatását, mint az egyház anyagi érdeke is 
félreérthetlenül sürgeti az intézet munkakörének bővítését, ami a látogatottság 
fokozódását biztosítaná. A növendékek ez idei létszáma mellett a költségvetés 
ez évben 29.000 korona deficitet mutat. Ezen épen nem biztató jelenségen 
kivül még számolnunk kell a következő tényekkel. Szombathelyen társadalmi 
utón erős mozgalom indult meg egy leány-gimnázium felállítása érdekében. 
Ha ez létrejön: megnyitása előreláthatólag súlyos veszteséget jelent kőszegi 
intézetünknek.

Továbbá a bányai egyházkerületben Szarvason az ottani ev. férfi-tanító- 
képző-intézetnek tanitónőképző-intézetté átalakítását tervezik. Ha e terv meg
valósul anélkül, hogy felsőbb leányiskolánk kibővítéséről gondoskodnánk — 
ez is az intézet vonzó erejének csökkentésén munkál közre. Vagyis a másik
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három kerületben a polgári leányiskola végzése után tanítónői pályára készülni 
akaró leánynövendékeket Szarvas fogja magához vonzani. A dunántúli kerü
letben tovább tanulni óhajtó leányok figyelme a Szombathelyen emelendő 
leánygimnáziumra irányul. A kőszegi felsőbb leányiskolánál pedig csak 
a létszám tovább hanyatlására s ezzel párhuzamban az évi deficit válsággal 
fenyegető rohamos emelkedésére számíthatunk. Még most rendelkezésünkre 
áll az ut, mód a végzetes baj kikerülésére. Az egyházkerület kibővítheti a 
felsőbb leányiskolát leányfőgimnáziummá. Itt csak az okozna további gondot, 
hogy ha a negyedik osztályon túl az ötödik, hatodik felsőbb leányiskolái 
osztályokra is maradna vissza bármily kevés számú növendék is: ezen 
osztályokat is külön fenn kellene tartanunk.

Az aggasztó helyzetből kibontakozás másik módja a nőnevelő-intézetnek 
egyszerűen polgári leányiskolává átalakítása s a tanítónőképző-intézet hozzá
csatolása. Az akadályt, ami e tervet eddig gátolta — a felsőbb leányiskolái 
tanítónők szerzett nyugdíj-igényének kérdését — egyik legújabb törvényjavas
lat megszünteti. E törvényjavaslat — „A nem állami tanári, polgári iskolai 
és gyógypedagógiai tanítók, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásá
ról“ — ugyanis a theol. akadémiai tanároknak megengedi, a felsőbb nép- 
és polgári iskolai tanerőkre nézve kötelezővé teszi az országos tanári nyugdíj
intézetbe'belépést. Vagyis a felsőbb leányiskolái tanítónők, ha polgári leány
iskolába mennek is át, a törvényjavaslat értelmében ezután is az országos 
tanári nyugdíj-intézet tagjai maradnak. A tanítónőképző-intézet beállításához 
bővítő építkezés is szükséges lesz. Erre államsegélyt is kérhetünk ; ezt úgy 
soproni, mint felsőlövői tanítóképző-intézeteink ez évben már megnyerték. 
Az is figyelmet érdemel, hogy ha e javaslat törvényerőre emelkedik : ennek 
értelmében megszűnik az ily építési államsegély után eddig 15 éven át éven
ként követelt 3 % - o s  kamatfizetés. A tanitónöképző-intézetnek is van jövője 
s ez iránt élénk a leányaikat tovább képeztetni óhajtó családok vonzalma. 
Az is tény, hogy már a múlt évben igen érezhető volt a tanitóhiány s számos 
gyülekezet hasztalan keresett tanítónőt is.

Akár leánygimnáziummá fejleszti ki a felsőbb leányiskolát az egyház- 
kerület, akár polgári leányiskolává alakítva át ezzel kapcsolatban tanitónő- 
képző-intézetet állít fel: mindenik intézkedéssel biztosítja az intézet növen
dékei létszámának gyarapodását.

Részemről több tekintetben czélszerübbnek találom tanitónőképző-intézet 
szervezését s ajánlom ennek lehetőleg már a folyó 1914. év szeptember 
havában megnyitását.

Felsőbb leányiskolánknál az 1913—14. tanévre beiratkozott az I. osz
tályba 26, a II.-ba 27, a III.-ba 21, a IV.-be 22, az V.-be 10, a VI. oszt.-ba 
8, összesen 116 tanuló. Ezek közül 83 ev., 8 ref., 5 r. kath., 20 izr. vallásu. 
Az internátusbán elhelyezést nyert 70 növendék. Az intézet e tanévben is 
akadály nélkül végezte oktató, nevelői feladatát. Budaker Károly igazgató ur 
avatott vezetése mellett a tantestület ernyedetlen hűséggel teljesítette köteles-
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. ségét. Bakos Julia tanítónő, mint internátusi felügyelőnő is hü gondoskodá
sával, rendszeretetével közmegelégedésre töltötte be tisztét. A tanulók szép 
haladást tettek az énekben, zenében, rajzban, női kézimunkában is. Számos 
növendék tanulta ez évben is Petrik Vilma nevelőnő kisasszonytól a mü- 
fafaragást s munkáik köztetszéssel találkoztak.

Az intézetet a tanév folyamán egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságával, 
Varga Gyula esperes és Weöreös István felügyelő urakkal ismételten meg
látogattuk. A látogatásra meghívtam Kapi Béla lelkész, dr. Rátz Ottó főisk. 
felügyelő és Kapi Gyula nyug. tanitóképző-intézeti igazgató urakat is.

l O .  Főgimnáziumok, tanítóképző-intézetek. Tanintézeteink az 
1913—14. tanévben is akadály nélkül, zavartalan végezték feladatukat. A theol. 
akadémiára beiratkozott az első tanfolyamra 11, a másodikra 12, a harmadikra 
12, a negyedikre 6 hallgató. Ezek közül 3 engedélylyel külföldi egyetemeken 
tölti a tanévet.

A soproni főgimnázium nyolcz osztályába összesen beirt rendes tanulók 
száma 322, magántanuló 5. Ezek közül ev. 252, ref. 11, r. kath. 32, izr. 27.

A tanítóképző-intézet növendékeinek létszáma a négy tanfolyamon 
összesen 93, ezek közül ev. 68, ref. 3, r. kath. 18, izr. 4.

A felsőlövői főgimnáziumba beiratkozott a nyolcz osztályba összesen 
177. Ezek közül 103 ev., 12 ref., 49 r. kath., 1 gör. kath., 12 izr.

Ugyanitt a tanítóképző-intézetben a felvett növendékek létszáma az I. 
osztályban 14, a II.-ban 9, a III.-ban 16, a IV.-ben 16, összesen 55. Ezek 
közül ev. 30, ref. 1, r. kath. 24.

A bonyhádi főgimnázium igazgatósága beirt a nyolcz osztályba összesen 
351 tanulót; az I. osztályba 67, a II.-ba 55, a III.-ba 54, a IV.-be 52, az
V.-be 51, a VI.-ba 30, a VII.-be 24, a VlII.-ba 18 tanulót. A 351 tanuló 
közül ev. 144, ref. 27, unit. 1, r. kath. 131, gör. kath. 9, izr. 39.

A soproni főgimnázium tervbe vett uj épületének emeléséhez a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium a megígért 600.000 K építési államsegélyt 
mindezideig nem folyósította. Az építéshez szükséges telek megvételéhez
62.000 korona államsegély engedélyezéséért felterjesztést intéztem a magas 
kormányhoz s a kérelmet személyesen is előadtam. Válasz miniszteri leirat
ban nem jött. A minisztériumban élőszóval azon értesítést nyertem, hogy a 
kért összeg fedezet hiánya miatt ez idő szerint nem utalványozható. Remél
jük, hogy a jövő évi állami költségvetésben felvéve találjuk.

A már kijelölt, minden tekintetben alkalmas Meyne-féle építési telekre 
nézve a kikötött elővételi jog igénybe vételével a múlt évi egyházkerületi köz
gyűlésnek 114. pont alatt hozott határozata értelmében a szerződést az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság elnöke kiállította és az egyházkerületi 
elnökség aláírta. A telek megszerzése annál is inkább szükséges volt, mint
hogy a czélnak megfelelőbb telket ily árban később már alig találhatott volna 
az egyházkerület Sopronban.
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Leánynövendékeknek a fiu-gimnáziumokba felvételét illetőleg a múlt évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 63. pontja alatt az engedélyt, hogy a 
leányok, kik gimnáziumaink valamelyikébe magántanulókul felvétettek, a ren
des tanórákat látogassák: egy évre meghosszabbította.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 185.334/1913. sz. ren
deletében a tankerületi főigazgatókat értesíti, hogy fiu-középiskoláinkban a 
fiú- és leánytanulók együttes nevelése megengedve nincsen. Felhívja a közép
iskolák igazgatóit, hogy leánytanulókat rendes tanulókul fel ne vegyenek. A 
jelentkező leány-magántanulóknak kivételesen és korlátolt számban a demon
strativ tantárgyak óráira bebocsátása nála csak akkor hozható javaslatba, ha 
nemcsak tehetségüknél fogva a középiskolai tanulmányok folytatására képesek, 
hanem ha a helyi körülmények is olyanok, hogy az intézetben gondoskodás 
történhetik arról, hogy ezen leánytanulók az óraközi szünetekben a fiuktól 
elkülönített teremben megfelelő felügyelet mellett tartózkodhatnak és a tan
órákon való jelenlétük az intézeti rendet és fegyelmet meg nem zavarja.

Ezen rendeletet a miniszter ur a püspöki hivatalokhoz is megküldte 
folyó év január havában azon felhívással, hogy az egyházkerület hatósága 
alá tartozó középiskolák igazgatóit hasonló értelemben utasítsák.

Miután azonban a középiskolák a beiratásokat szeptember elején vég
zik : az illető igazgatók által jóhiszemüleg beirt leány-magántanulóknak a 
tanórák látogatásától a tanév közepén eltiltása az ily leány-tanulókra s család
jaikra nézve nagyon érezhető sérelem lett volna: a miniszteri rendelet köz
lése után értesítettem az illető igazgató urakat, hogy a múlt évi egyetemes 
közgyűlés határozata alapján a beirt leány-magántanulók azon feltételek 
mellett, amelyekkel megkezdték : végezhetik is a folyó tanévet.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 150.003/1913. sz. rendeletével 
arról értesít, hogy egyelőre az illetékes kir. tanfelügyelők eddigi hatáskörének 
teljesen érintetlen hagyásával a tanitó- és tanitónőképző-intézetek kizárólag 
tanulmányi ügyeinek szakszerű ellenőrzése és irányítása végett tanitó- és 
tanitónőképző-intézeti kir. szaktanfelügyelőséget szervezett s léptetett életbe. 
Ezen intézkedést szükségessé tették a tanítóképző ügyéhez fűződő nagy hord
erejű fontos érdekek, másrészről a tanfelügyelőknek a népoktatásügyi újabb 
törvények következtében váratlan felszaporodott munkája, úgy, hogy e miatt 
nem fordíthatnak annyi időt, gondot a tanítóképző-intézetekre, amennyit ezek 
fontossága megkíván.

A ref. és ág. hitv. ev. tanitó- és tanitónőképző-intézetekben a szak- 
felügyelői teendők ellátásával Farkas Sándor kir. szakfelügyelőt bizta meg. 
Egyúttal felkért az igazgatók felhívására, hogy amikor nevezett szakértő tanító
képző-intézeteinket kizárólag a tanulmányi rend és ellenőrzés czéljából meg
látogatja : készséggel álljanak a szükséges felvilágosításokkal rendelkezésére.

A tanügyi kormánynak a tanintézetek ellenőrzési joga törvényen alapul, 
azért az ellenőrzés gyakorlására kiküldött szakfelügyelő tanítóképző-intézeteink
ben látogatása alkalmával mindig szives fogadtatásra talál.
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A soproni tanintézetekben egyházkerületi felügyelő úrral ismételten 
látogatást tettünk s meggyőződtünk, hogy úgy a theol. akadémia, mint a 
főgimnázium s a tanítóképző-intézet vezetése jó kezekben van. Az igazgatók 
s tanárok a hivatás érzetével végzik feladatukat s lelkes fáradozásuk gyümölcse : 
az ifjúság haladása jövőre is biztosítja az intézetek jó hírnevét.

A felsőlövői főgimnáziumot és tanítóképző-intézetet folyó év május 4—6. 
napjain, a bonyhádi főgimnáziumot május hó 11 — 12. napjain látogattam meg. 
Mindkét helyen kifogástalan rendet, ügybuzgóságot s biztató szép eredményt 
találtam.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1913 jan. 6-án kelt 155.956. sz. 
rendeletével az állami középiskoláknál a tanuló-ifjuságot a felnőttek torna- 
atlétikai és mindennemű sport-egyesületeitől eltiltja. Másrészről alkalmat akar 
nyújtani a tanulóknak arra, hogy az iskola falain belül is kellő mérséklet és 
megfelelő vezetés mellett az egymással való nemes vetélkedés révén a tanuló
ifjúság tömeges képzésével párhuzamosan hathatósabb egyéni testi kiképzés
ben részesüljenek. E végből óhajtja, hogy azon állami iskolákban, melyekben 
ezt a viszonyok megengedik, intézeti testgyakorló-körök alapszabályszerűen 
szereztessenek s ezek működésüket mielőbb megkezdhessék. Az ily körök 
hetenként P /2—2 órai gyakorlatot tartanak a művezető — ki rendszerint a 
tornatanitó — felügyelete alatt. A gyakorlatok közé ott, ahol erre alkalom 
nyílik és azon tanulók részére, akiket erre a művezető és az intézet igaz
gatója alkalmasaknak tart, a czéllövészet is beveendő.

A tankerületi főigazgatóknak — az állami középiskolákra vonatkozólag 
— kiadott ezen körrendeletét a minisztérium azon felkéréssel küldte meg az 
egyházi hatóságokhoz is, hogy a hatáskörükbe tartozó főgimnáziumoknál az 
állami iskolákhoz hasonló egyöntetűséggel intézkedjenek.

A tanügyi kormánynak az ifjúság hathatósb egyéni, testi kiképzésére 
vonatkozó óhajtása minden tekintetben indokolt. Az értelmet foglalkoztató 
iskolai oktatás mellett nem szabad megfeledkezni a testi nevelésről sem. 
Ennek elhanyagolása káros hatást gyakorol a lélek munkabíró erejére. A test 
edzése neveli a szervezet ellenálló képességét, ezzel egyszersmind az egész
ség tartósságát, ami ismét / biztosítéka a szellem munkaképességének. Régi 
igazság: „Mens sana in corpore sano".

Annak idején felhívtam a főgimnáziumok igazgatóit s tanárait az ifjúság 
körében ily intézeti testgyakorló-körök megalakítására.

E testedző-körök mindenik főgimnáziumunknál már szervezve vannak.
A czéllövészet tanítását Sopronban a tanári kar nem tartja foganatba 

vehetőnek. A bonyhádi főgimnázium melegen felkarolta az ügyet s meg
keresést intézett az illető katonai hatósághoz katonai oktató kiküldéséért. A 
kérvény az 1913—14. tanévre nézve már későn nyert elintézést; igy a tanítás 
megkezdése a jövő tanév megnyíltára marad. A felsőlövői tanintézetnél már 
évek óta folyamatban van a czéllövészet tanítása. Az eredmény teljes elisme
résre méltó. Óhajtandó, hogy hazánk összes középiskoláiban ily képzést
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nyerjen az ifjúság a czéllövészetben is. Ez nagy előny a hadkötelezettség- 
teljesítésénél magukra az ifjakra nézve is, de kétségbevonhatlanul javára 
szolgál a honvédelemnek is.

A múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 115. pontja alatt 
foglalt határozatában az uj tanítóképző-intézet emeléséhez kevésnek találta a 
minisztérium által felajánlt évi 10.000 K építési államsegélyt s megbízta az 
elnökséget nagyobb évi segély kérelmezésére. A kérvényt ily czélból felter
jesztettük.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 194.207/1913. sz. leiratában 
arról értesít, hogy egyrészről az 1913. évre engedélyezett 10.000 K építési 
államsegély semmi más czélra, mint a kitűzött építkezésre nem használható 
fel, másrészről, hogy az erre megállapított 10.000 koronánál nagyobb állam
segély az ország súlyos anyagi helyzeténél fogva ez idő szerint nem enge
délyezhető. Egyúttal arra hiv fel, hogy egyelőre oly építési terveket készít
tessünk, amely tervezetek később, ha e czélra kellő fedezettel rendelkezik : 
kiegészithetők, illetőleg megfelelően kibővíthetők legyenek.

Miután azon esetben, ha az építést foganatba nem vesszük, a minisz
tériumtól jött értesítés szerint az építési államsegély egyszerűen elmarad, uj 
tervet készítettünk, amelynek költségvetése nem haladja túl azon összeget, 
amelynek amortizációs törlesztésére a megajánlt 10.000 K évi államsegély 
elégséges.

Az ezen évi 10.000 K építési államsegélyre vonatkozólag a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumtól jött szerződés néhány pontja az egyházkerü
letre nézve terhesnek mutatkozott. Ennek folytán Hering Zsigmond egyház
kerületi pénzügyi bizottsági elnök ur s- a pénzügyi bizottsági tagokból össze
hívott értekezlet javaslata értelmében a jelzett pontokat kerületünk érdekei 
védelmének megfelelően módosítottuk s az ily módosítással kiállított szerző
dést terjesztettem fel aláírva a minisztériumhoz.

Hogyha az egyházkerület a tanítóképző-intézetet továbbra is saját hatás
körében akarja fenntartani : ajánlom az intézetben egy rendes vallástanári 
állás szervezését oly módon, hogy a vallástanár az intézet internátusában 
nyerne lakást. így a hittani órákon kívül is több alkalma nyílnék az ifjúság
gal foglalkozásra s ezáltal hathatós befolyást gyakorolhatna annak evang. 
vallásos szellemben való nevelésére. Mindenki belátja ezen intézkedés fontos
ságát. Ha óhajtandónak tartjuk azt, hogy elemi népiskoláink hitbuzgó, az 
egyházért lelkesedni tudó nemzedéket neveljenek, akkor egyszersmind gon
doskodnunk kell arról is, hogy a tanítói pályára készülő ifjak keblében 
kiképeztetésük idején mélyen gyökeret verjen a vallásos érzés, a nemes 
ideálizmus, ami folyton ápolja a lelkesedést az eszmékért s ami által vezetve 
mint tanítók szent feladatnak tekintik a zsenge szivekbe kiirthatlanul beoltani 
az istenfélelmet, emberszeretetet, a buzogást az evangéliomot hirdető egyházért.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a felsőlövői tanítóképző- 
intézetnek is 10.000 K évi államsegélyt ajánlott fel uj épület emelésére. Itt
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is sikertelen volt az államsegélynek az intézet létező hiányai pótlására, tan
szerrel s bútorral felszerelésre fordítását czélzó kérelmezés. Ennek folytán a 
fenntartó testület a némileg módosított szerződést elfogadta s az építéshez a 
megfelelő tervet elkészítette. A tervrajzzal együtt ezen szerződést is felterjesz
tettem aláírással ellátva.

A bonyhádi főgimnáziumnál a fenntartó egyházmegye internátus épí
tését határozta el. A bemutatott tervet, költségvetést azonban a minisztérium 
138.235/1913. sz. rendeletében nem találta elfogadhatónak s újnak készítte
tésére hívta fel a fenntartó hatóságot.

31. Av 33.301/1914. sz. miniszteri rendelet az 1913 : XXXVII. t.-c.-re hivat
kozással az elemi iskolai VI. osztály záróvizsgájának letételére és a kiadandó 
végbizonyítvány kiállítására vonatkozó intézkedéseket közöl. Az idézett törvény- 
czikk értelmében ezen záróvizsgához a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
1875. évi XXVIII. t.-cz. 3. §-a alapján külön megbízott iskolafelügyelőt küld ki.

A záróvizsga az illetékes iskolafelügyelő által megállapítandó napon 
(április, május és junius hónapokban) a többi osztályok évi vizsgájától el
különítve tartandó meg. Végbizonyítványt csak az kaphat, aki az elemi nép
iskola VI. osztályáról a záróvizsgát sikerrel leteszi. A záróvizsga érvényéhez 
az iskolafelügyelő jelenléte, a végbizonyítvány érvényéhez az iskolafelügyelő 
aláírása szükséges.

E záróvizsgára vonatkozó eljárást kimerítően részletező miniszteri ren
delet egész terjedelmében megjelent a Néptanítók Lapja folyó évi márczius 
havi rendkívüli számában. Áttanulmányozását ajánlom a lelkész, tanító urak, 
iskolaszékek figyelmébe.

Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünk 264. sz. jegyzőkönyvi határozata 
értelmében felterjesztést intéztem a minisztériumhoz az iránt, hogy evang. 
elemi népiskoláinkhoz evang. vallásu iskola-felügyelőket küldjön ki. Mellé
keltem egyúttal az esperes urak által ily felügyelői tisztre ajánlott tanítók 
névsorát.

Ezen záróvizsga nagyon fontos csak elemi iskolát végző növendékeink 
jövőjére, amennyiben „az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1913. 
évi XIV. t.-cz. 5. §-a szerint a választói joghoz szükséges különös kellékek 
egyike az elemi népiskola hatodik osztályának sikeres elvégzése, mely ezen 
állampolgári jog megszerzéséhez különös előnyt biztosit“ .

Minden családfőnek erkölcsi kötelessége gondoskodni, hogy az iskolai 
tanulást az elemi iskolával bevégző fiai az elemi népiskolai VI. osztály záró
vizsgáját letegyék s igy a végbizonyítványt elnyerhessék. Ellenkező esetben 
annak teszi ki magát, hogy felnőtt gyermekei — ha e végbizonyítvány hiánya 
miatt nem szerezhetik meg a választói állampolgári jogot — elkeseredetten 
fogják vádolni azért, hogy neveltetési tartozásának nem tett eleget, tanköteles 
fiai rendes iskoláztatásának könnyen vételével meggátolta őket a később 
egész életükre kiható választási jognak megszerzésében.
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Felkérem az egyháztanácsot, a lelkész, felügyelő, tanító urakat az éber 
felügyeletre, hogy elemi népiskoláink fi-növendékei, akik magasbfoku inté
zetbe nem lépnek át tovább tanulás végett, a VI. osztály záróvizsgáját mind 
letegyék s a végbizonyítványt kiérdemeljék. Népünknek e kérdésben felvilágo
sításával, a végbizonyítvány fontosságának megismertetésével, a rendes isko
láztatás ellenőrzésével hathatósan közremunkálunk, hogy annak idején a ma
gyar hazafias érzésű választójoggal biró honpolgárok száma szaporodjék.

1S£. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 143.137/1913. sz. rende
letében azon értesítést közli, hogy a dunántúli evang. főgimnáziumok — soproni, 
felsőlövői és bonyhádi — tanszemélyzetének rendkívüli segélye, illetőleg sze
mélyi pótléka 20.400 K-ban állapíttatott meg. Ezen segélyt ezután is egyház- 
kerületünk nevében vesszük fel. Az összeget az egyházkerületi pénztár kezeli 
s névre szólólag is a minisztérium által megállapított arányban folyósítja az 
illetéket a jelzett főgimnáziumok tanárai részére.

13- 10.658/1914. sz. leiratával a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter ur, a földmivelésügyi m. kir. minisztertől vett értesítés közlése mel
lett, hogy több eset merül fel, amikor egyházi, lelkészi és tanítói erdők az 
egyházi hatóságok jóváhagyása, mellett ugyan, de anélkül idegenittetnek el, 
hogy az elidegenítés ügyében az erdészeti szakközegek meghallgattatnának, 
aminek pedig köyetkezménye, hogy nemcsak az erdészeti érdekek, hanem a 
tulajdonos vagyoni érdeke is sérelmet szenved — felhív a gondoskodásra 
arról, hogy az egyházi, lelkészi és tanítói erdőbirtokok eladásához az illeté
kes egyházi hatóságok az engedélyt csak azon esetben adják meg, hogyha 
ahhoz erdőfelügyeleti és faértékesitési szempontból előzetesen a földmivelés
ügyi m. kir. miniszter ur is megadta hozzájárulását.

Ezen ügyben — erdőbirtok eladásánál a gondos ellenőrködésre kör
levélben kértem fel az esperes urakat.

14. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 189.994/1913. sz. 
alatt báró, Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrhoz intézett leiratában vála
szol az egyetemes gyűlés határozata értelmében tett felterjesztésre a m. kir. 
honvédség kötelékébe tartozó ág. hitv. ev. egyének egyházi adókötelezettsége 
tárgyában, tudatja, hogy a honvédelmi miniszter ur 51.424/1913. sz. alatt kelt 
átiratában hozzájárult ahhoz, hogy a tényleges állományú ref. katonák egyház] 
adókötelezettségére nézve elfoglalt álláspont a in. kir. honvédség és csendőr
ség kötelékébe tartozó ág. hitv. ev. egyénekre is kiterjesztessék.

E miniszteri rendelet értelmében az evang. gyülekezetek a hatáskörük
ben lakó honvéd- és csendőrtisztekre is kivethetik az aránylagos egyházi adót.

I£>. Az 1913. évi XVI. t.-cz. azon tanítók számára, akik nem termé
szetben nyertek rendes lakást, megállapította a lakbér-illetményt aszerint,
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amint az iskola nagyobb, kisebb városban vagy községben van hét fokozat
ban. A tanító lakbérdija az 1. lakbérosztályban 600, a II.-ban 540, a 111.-ban 
480, a IV.-ben 420, az V.-ben 360, a Vl.-ban 300, a Vll.-ben 240 K.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak ezen kérdést 
értelmező 188.858. sz. rendeletét közöltem az iskolafenntartó gyülekezetekkel.

Közöltem azon 21.229. sz. rendeletét is, melyben felsorolja azon feltéte
leket, amelyek mellett az egyházközségek saját erejükből felemelhetik tanítóik 
javadalmát az állami tanítókéval megegyező fokra anélkül, hogy a felemelés 
a tanitófizetési államsegély leszállítását vonná maga után.

Nagyon örvendenénk, ha gyülekezeteink maguk javíthatnák a tanítók év
diját, de bizonyos, hogy ezek legnagyobb része az eddig is már igen súlyos 
egyházi és iskolai adóteher mellett — erre nem érez magában erőt. így to
vábbra is a magas kormánynál kell sürgetnünk tanítóink fizetésének az állami 
tanítókéval ugyanazon fokon rendezését. Ezt annál jogosultabban várhatjuk, 
minthogy az állami tanítók javadalma is a felekezetek tagjainak adójából 
kerül ki, másrészről felekezeti tanítóink legalább is oly mértékben szolgálják 
a társadalom, az állam közügyét, mint az állami tanítók.

1 6 .  A ‘múlt évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 17. pontja értelmében 
felhívtam a gyülekezetek elöljáróit, hogy a lelkészek s tanítók haszonélveze
tére rendelt ingatlan birtokot telekkönyvileg az egyházközség nevére jegyez
tessék. Az esperes urak jelentése szerint ez megtörtént, csak azon gyülekeze
tekben késik, hol a betétszerkesztés most van folyamatban.

Ugyané helyen bejelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a már 
több év előtt munkába vett telekkönyvi kimutatás dunántúli egyházkerületünk 
összes gyülekezeteinek ingatlan birtokairól — ide értve a lelkész s tanító java
dalmazására szolgáló földeket is — elkészült. Csak néhány helyen késlelteti még 
az adatok beküldését a betétszerkesztés. Ezen ingatlan vagyonkimutatási jegy
zék, mint törzskönyv az egyházkerületnek mindig tájékozással szolgál az 
egyházközségek birtokviszonyairól s megkönnyíti az ellenőrzést igatlan vagyo
nuknak épségben fenntartásánál s a kijelölt czélokra használatánál. Az adatok 
összegyűjtése annál is inkább indokolt volt, minthogy felhívta a figyelmet a 
számos gyülekezetnél előfordult telekkönyvi téves feljegyzésekre s alkalmul 
szolgált ezek kiigazittatására.

Egyik esetben a gyülekezeti birtok egyáltalán nem volt telekkönyvileg 
feljegyezve, máshol a közbirtokosság, a község nevén szerepelt, vagy a tulaj
donost „a lutheránus felekezét“ képviselte. Volt eset, hogy a gyülekezet nevén 
oly beltelek állott, amely sohasem képezte az ő tulajdonát, másrészről az 
egyházközség iskolájának egyik része a szomszéd telkén épült. A téves be
jegyzések részint már helyesbítve lettek, részint most folyik a kiigazítási eljárás.

Kérem a nagytiszt, esperes urakat, szíveskedjenek a gyülekezetek birtok- 
viszonyaiban előforduló változások esetén ezekről a jelentést az adatokkal 
együtt a törzskönyvbe bejegyzés czéljából a püspöki hivatalhoz beküldeni.
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A gyülekezetek birtokaira vonatkozó törzskönyv a püspöki irattárban van 
elhelyezve.

17p A zsinat. Az 1912. évi egyetemes közgyűlés elhatározta őfelsége 
legfelsőbb beleegyezését kérni a zsinattartáshoz úgy, hogy a zsinat tanács
kozásait az 1913-ik évben megkezdhesse. Az engedély megjött s egyetemes 
felügyelő ur Öméltósága a zsinati bizottság 1913 május 15-én tartott ülé
sének megállapodása értelmében felhívta a gyülekezeteket a zsinati kép
viselőknek az E. A. által meghatárzott módon és számban megválasz
tására. A m. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 11. pontja alatt 
hálás érzülettel és hazafias hódolattal fejezte ki köszönetét őfelségének azon 
határozatáért, mellyel királyi biztos kirendelését a zsinatra mellőzte. Egyszer
smind a zsinat megnyitásának idejét 1913. évi deczember hó 8-ik napjára 
állapította meg. Br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő urat a zsinattartás 
idejének a miniszterelnöknél bejelentésére s a zsinat összehívására vonatkozó
lag a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazta.

A zsinat tagjai egyetemes felügyelő ur meghívására deczember 6-án 
zsinati előértekezletre jöttek össze Budapesten s az értekezlet megállapította a 
zsinat megalakulásánál követendő eljárást.

Deczember 7-én délelőtt 11 órakor- istenitisztelet volt a zsinat össze
jövetele'alkalmából a deáktéri templomban, hol Geduly Henrik tiszakerületi 
püspök ur mondott ünnepi egyházi beszédet.

Deczember 8-án az egyetemes egyház üllői úti házának imatermében 
délelőtt 10 órakor jöttek össze a zsinat tagjai. Az ülést egyetemes felügyelő 
ur mély tartalmú beszéddel nyitotta meg s felhívta a hat körjegyzőt — hár
mat a lelkészek, hármat a nem lelkészek köréből — helyeik elfoglalására. A 
tagok igazolása után a zsinat megalakult s elnökül egyhangúlag megválasz
totta világi részről br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő urat, egy
házi részről dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök urat, elnökhelyetteseknek 
megválasztotta Szentiványi Árpád tiszakerületi felügyelő urat és Gyurátz Ferenc 
dunántúli kerületi püspököt, jegyzökül Jáaosy Lajos komáromi esperes-lelkész, 
Jánoska György liptószentmiklósi alesperes-lelkész és Bognár Endre egyetemes 
gyámintézeti egyh. elnök, világi részről dr. Szelényi Aladár egyetemes fő
jegyző, dr. Mikler Kálmán eperjesi jogakadémiai dékán és dr. Ostffy Lajos 
kemenesaljai egyházmegyei felügyelő urakat, a zsinat gazdájának br. Rad- 
vánszky Antal zólyomi egyházmegyei főjegyző urat. A zsinat tagjainak száma 
a lelkészek köréből 55, a világiak köréből 56, a theol. tanári karból 3, a 
tanítói karból 4, a tanitóképző-intézeti és főgimn. tanári karból 8, a jogakad. 
tanári karból 1. — Összesen 127.

Egyházkerületünkből a következők a zsinat tagjai : dr. Berzsenyi Jenő 
egyházkerületi felügyelő, Gyurátz Ferencz püspök, Horváth Sámuel győri, 
Varga Gyula kemenesaljai, Farkas Mihály soproni alsó, Scholtz Ödön soproni' 
felső, Németh Pál somogyi, Horváth Sándor és Tomka Gusztáv tolna-baranya-
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somogyi, Magyary Miklós zalai, Beyer Teofil vasi felső, Kund Sámuel vasi 
közép, Takács Elek veszprémi egyházmegyei esperesek, Bognár Endre lelkész, 
mint egyetemes gyámintézeti elnök, Mohácsy Lajos lelkész, Barcza Géza győri, 
dr. Ostffy Lajos kemenesaljai, Berzsenyi Sándor somogyi, Mechwarth Ernő tolna- 
baranya-somogyi, Csemez Elek zalai, Hrabovszky István vasi felső, dr. László 
Kálmán vasi közép, Bélák István veszprémi egyházmegyei felügyelők, dr. Kluge 
Endre, dr. Kobilitz Elek, Molnár Béla egyházfelügyelők.

A tanári karból Bancsó Antal theol. akad., Papp József tanitóképző- 
intézeti, Hollós János főgimnáziumi igazgatók.

A tanítói karból Sass István surdi tanító.
A zsinat a szakbizottságok megalakítása, feladatuk kijelölése után tanács

kozásait a bizottsági munkálatok beérkezéséig elnapolta. Az 1914. évfolyamán 
az elnökség által kitűzendő napon jön ismét össze az ügyek tárgyalására.

Mily hatást gyakorol a zsinat az egyházi élet fejlődésére, mennyiben 
emeli evang. egyházunk versenyképességét? — ezt a jövő mutatja meg.

Isten áldása kisérje munkásságát.

1 8 .  Az egyházkerületi törvényszék a lefolyt közigazgatási évben három
szor tartott ülést.

1. 1914 február hó 2-án Sopronban, a bikácsi egyházközség és volt 
lelkésze Reich Sándor — ez időszerint tátraaljai lelkész között fennforgott s 
az egyházmegyei törvényszék ítéletének megfellebbezése folytán hozzáérkezett 
pénzbeli tartozás ügyében. — Az egyházmegyei törvényszék Ítéletének, mely 
Reich Sándor lelkészt a gyülekezet követeléseinek megtérítésére kötelezte, — 
megváltoztatásával, a lelkészt bizonyítékok elégtelensége miatt az egyházkerületi 
törvényszék felmentette. Az ítéletben a felek megnyugodtak.

2. 1914 márczius 11-én a dunaföldvári lelkész és tanító— Adorján Fe
rmiez és Ravasz Lajos — ellen indított s fellebbezés utján az egyházkerületi 
törvényszékhez jutott ügyben. Az elsőfokú törvényszék Ítéletét — mely a lelkészt 
hivatalból nyugdíjaztatásra, a tanítót pénzbüntetésre ítélte — részben megvál
toztatva az egyházkerületi törvényszék úgy a lelkészre, mint a tanítóra 200—200 
K pénzbüntetést és a perköltségek megtérítését mondotta ki itéletkép. Az ítélet, 
miután a felek benne megnyugodtak, az eljárást befejezte.

3. Binczi Dániel vései tanítónak kántortanitóvá megválasztását a kisebb
ségben maradt ellenpárt megtámadta. A somogyi egyházmegyei törvényszék a 
választás érvényessége ellen felhozott vádakat alaptalanoknak találta s a vá
lasztást érvényesnek mondta ki. Az egyházkerületi törvényszék 1913 augusztus 
28-án Kőszegen tartott ülést ezen ügyben és az egyházmegyei törvényszék 
ítéletét indokainál fogva jóváhagyta. Az egyetemes törvényszék — hová a 
panaszló felek az egyházkerületi törvényszék Ítéletét megfellebbezték — a vá
lasztásra nézve az első és második fokú törvényszék Ítélete értelmében dön
tött Budapesten az egyetemes közgyűlés alkalmával tartott ülésén.
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1 9 .  Részt vettem az 1913. évi október 15—18-ik napjain tartott egye
temes közgyűlésen, a deczember 8-án megnyílt zsinat tárgyalásain, az egye
temes tanügyi közoktatásügyi, a pozsonyi theol. akad., az egyetemes tlieol. 
akadémiai, az alkotmány és jogügyi és pénzügyi bizottságok ülésein, valamint 
az egyetemes nyugdij-intézeti bizottság havonként tartott ülésein is. Itthon az 
egyházkerületi iskolai nagybizottság és a pénzügyi bizottság tárgyalásain.

Küldöttséggel jelentem meg főtiszt, dr. Antal Gábor dunántúli ref. püspök 
urnák temetésén 1914 január 16-án Komáromban.

Egyházkerületi felügyelő ur Öméltóságával küldöttséget vezetve tolmá
csoltuk ..egyházkerületünk üdvözletét főtiszt. Németh István megválasztott dunán
túli ref. püspök urnák hivatalába beiktatása ünnepélyén Pápán, 1914 április 
hó 2-án.

Hasonlókép küldöttséggel vettem részt május hó 3-án Pozsonyban a 
diakonissza-intézetnek az evang. egyházközség által emelt nagyméretű, czél- 
szerüen berendezett, díszes uj épülete felavatásán. A pozsonyi evang. gyüle
kezet ezen nagy áldozatokkal járt alkotással élő hitéről tett tiszteletre keltő 
bizonyságot. Biztosította a magyarhoni egyházunk életére nézve oly kiváló 
fontosságú diakonissza intézmény tovább fejlődését. Egyszersmind példa
adó áldozatkészségével hálás elismerésre kötelezte egész egyetemes egyhá
zunkat.

Í ÍO . Érettségi vizsgái kormánybiztosokul a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur 27.828/1914. sz. rendelettel kinevezte soproni főgimnáziumunkhoz 
Hirschmann Nándor pozsonyi ev. főgimn. igazgatót, a felsőlövői főgimnáziumhoz 
dr. Obál Béla eperjesi ev. theol. akad. tanárt, a bonyhádi főgimnáziumhoz dr. 
zsinky János igazgató, budapesti gyak. főgimn. tanárt.

S Í .  Baranyavármegye alispánjának megkeresésére a megye állandó 
népnevelési bizottságába egyházunk képviseletében kiküldtem három évi hatály
sai Schöll Lajos hidasi lelkész urat, — Veszprémmegye alispánjának ha
sonló megkeresésére egyházunk képviseletében az újonnan alakított népneve
lési bizottságba Horváth Dezső veszprémi lelkész urat küldtem ki.

S S .  Az ifjúsági belmissiói egyesületek a vallástanárok vezetése mellett 
a lefolyt tanévben is buzgó munkásságot fejtettek ki középiskoláinkban, amint 
ezt a következő jelentések tanúsítják.

a) J e l e n t é s

a so p r o n i e v a n g . lic ze u m i tanulók Belmissiói egyesületének 1913/14. tanévi működéséről.

Belmissiói egyesületünk a folyó tanévben október hó 3-án alakult meg 
234 taggal. Munkásságát ez idén is két főirányban fejtette ki, t. i. a lelki 
épülés, jellemfejlesztés terén az összejövetelek tartása utján és a szeretet

2'K-



munkásság terén a deáksegélyezés és a gyámintézeti ügy felkarolása által. Az 
Értesítő részletesebben fogja ismertetni egyesületünk munkásságát, azért itt 
összefoglalóan csak a főbb adatok előterjesztésére szorítkozom.

Az egyesület a folyó tanévben összesen 23 összejövetelt tartott. Egyik 
összejövetelünkön megjelent Gombos Ferencz, a magyar evangéljomi keresz
tyén diákszövetség utazó titkára s építő, tanulságos előadást tartott. Egyesüle
tünk képviseletében titkárunk részt vett a diákszövetségnek a Mott János 
budapesti tartózkodása alkalmával november 30-án és deczembér 1-én tartott 
gyűlésén és a diákszövetség február 1-i téli konferencziáján. Titkárunk tapasz
talatairól az egyik ülésen beszámolt.

Az összejövetelek tárgyai éneken és imádságon kívül vallásos és erköl
csi irányú felolvasások, bibliamagyarázatok és szavalatok voltak. A felolvasá
soknak, előadásoknak nevezetesebb témái a következők voltak : Wiehern 
János Henrik élete és a belmissió, a nevezetesebb magyar reformátorok élete 
és munkássága, a vasárnapi iskola története, az evangéliomi értelemben vett 
szabadság fogalma, kit válasszunk vezetőnknek életünkben stb. Förster Frigyes 
Vilmos „Az élet művészete“ és Pfennigsdorf R. „Krisztus a modern szellemi 
életben“ ez. munkáiból olvastunk és magyaráztunk egyes nevezetesebb rész
leteket. A felsőbb osztálybeliek bibliai óráin pedig egyes alkalmilag kiválasz
tott szentirási helyek voltak a bibliamagyarázat tárgyai. Ez utóbbiakban mint 
bibliamagyarázó Várallyai János Vili. osztálybeli tanuló, az egyesület titkára 
is tevékeny munkásságot fejtett ki. — Egyesületünk deczember '21-én és 
márczius 29-én sikerült vallásos estéket tartott, amelyeken az ifjúságon kívül 
nagyszámú közönség vett részt. Első alkalommal Hollósy Kálmán liczeumi 
tanár tartott felolvasást „A lélektan egyik tanulságos fejezete“ czimen, a máso
dik alkalommal pedig Gyarmaty Dénes Vili. osztálybeli tanuló olvasta fel „A 
buddhizmus és a keresztyénség“ ez. munkáját. A programmon ezeken kívül 
mindkét alkalommal ének, szavalat és vallásos jellegű zeneszám szerepeltek. 
Az offertorium jövödelmét deáksegélyző és gyámintézeti czélokra használtuk 
fel. Egyesületünk járatta az Evang. egyházi élet, Harangszó, Ifjú évek, Szövői
nek s a Belmissió ez. lapokat.

A folyó tanévben az egyesületi könyvtár megalapítása ügyében is egy 
nevezetes lépéssel előbbre jutottunk, amennyiben a Véssey Sándor-féle alapít
vány kamataiból 90 K értékben egy alkalmas szekrényt szerezhettünk be, 
ahova a már meglevő könyveket és folyóiratokat elhelyezhettük ; a könyvtár 
gyarapítása most már a jövő feladata lesz.

Egyesületünk a nemes irányú nevelést a folyó tanévben az alsóbb, osz
tálybeli tanulók számára szervezett u. n. „szórakozó órák“-kal is szolgálta. 
Ezzel egyesületünk az alsóbb osztálybeli tápintézeti tanulók vacsora előtti 
sokszor nyersebb szórakozásait terelte rendesebb és nemesebb irányba, ameny- 
nyiben önkényt vállalkozó felsőbb osztálybeli tanulók felügyelete alatt az esti
5—6 és fél óra közti időben részint egy rendelkezésükre álló teremben meg
felelő társasjátékokat játszhattak, olvasgathattak, részint pedig rendes módon



a szabadban az udvaron játszhattak. A jelzett czélból több tanuló megfelelő 
játékokat bocsátott az egyesület rendelkezésére.

A karácsonyi szünidőre Sopronban maradt vidéki tanulók számára kará
csony estéjén karácsonyfa ünnepélyt tartottunk és közöttük ajándékokat osz
tottunk ki.

Ami egyesületünk anyagi ügyeit illeti, arról a következőkben számolok 
be. A pártfogó közönség részéről 181'52 K adományban részesült egyesüle
tünk, amely összeget részben deáksegélyző-, részben gyámintézeti czélokra 
fordítottuk. Tagsági dij czimén a deáksegélyző pénztár javára 196 40 K, a 
gyámintézeti pénztár javára pedig 196 90 K folyt be. Az egyesület évi jövö- 
delmét még az 1865-ben alapított Deáksegélyző-egylet alapítványának és saját 
alapjainknak a kamatai is szaporították, úgy hogy a deáksegélyző pénztárunk 
alapjainak és a folyó évi bevételnek összege 2366 88 K volt ; a gyámintézeti 
pénztár bevétele pedig a múlt évi maradványnyal együtt 238‘09 K.

A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját a folyó tanévben is úgy 
végezte, hogy egyes szegénysorsu és támogatásra érdemes tanulók helyett a 
szálláspénzt a szállásadók kezébe kifizette, őket a tandíj és tápintézeti dij le
fizetésében segítette, illetve ruhára adott segélyt, az év elején pedig több ta
nulónak egy évi használatra tankönyveket kölcsönzött. A fentebbi módon 
pénzsegélyben 18 tanuló részesült. A jelzett segélyezésre a segítő könyvtár 
gyarapítására kiadott összeggel együtt az egyesület 714'40 K-t fordított.

A gyámintézeti ügyet is kellő módon felkarolta egyesületünk. A gyám
intézeti ügyet illetőleg az alapszabályok értelmében egyesületünkre azok a 
szabályok kötelezők, amelyek az Egyetemes egyházi gyámintézet uj alap
szabályaiban az ifjúsági gyámintézetekre vonatkoznak. Ennek megfelelően in
tézkedett egyesületünk a kiosztás alá kerülő 200 K ügyben, t. i. eme összeg 
lu  részét, azaz 50 K az egyházkerületi gyámintézeti pénztár utján az egye
temes gyámintézeti pénztárba küldötte be; 3/-t része, azaz 150 K felett pedig 
az egyesület maga rendelkezett olyanformán, hogy 20 K-t a magyarországi 
evang. missiói egyesület alapitó tagsági dijának harmadik részletéül küldötte 
be a nevezett egyesület pénztárába, a dunántúli evang. egyházkerületi árvaház- 
alapra 20 K-t, a palonczai evang. gyülekezetnek 40 K-t, a soproni evang. 
gyülekezet konfirmándusai között szétosztandó konfirmácziói emlékkönyvekre 
20 K-t, a beteg liczeumi tanulók tápintézeti ellátásának javítására szolgáló
alapra pedig 50 K-t juttatott.

Belmissiói egyesületünk deáksegélyző pénztárának vagyoni állása az 
1913/14. tanév végén a következő :
a) „Véssey Sándor alapítványa“ czimen takarékpénztárban van . 803-26 K
b) „A Belmissiói egyesület deáksegélyző alapja“ czimen takarék-

pénztárban van ......................................................................... 468-02 „
c) A jövő iskolai évben a tanulók segélyezésére felhasználható s

jelenleg szintén takarékpénztárban elhelyezett összeg . . . 209 48 „
Összesen : 1480-76 K
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A gyámintézeti pénztárnak szintén takarékpénztárban elhelyezett marad
ványa 31-59 K.

Részletes számadást az Értesítő közöl.
A fentebbi adatok világosan mutatják, hogy egyesületünk a szeretet- 

munkásság terén a folyó tanévben is elég szép eredményt mutathatott fel. 
Abból a czélból azonban, hogy szegénysorsu tanulóinkat oly mértékben támo
gathassuk, amint arra szükség volna s a megalapított könyvtárunkat is gyara- 
pithassuk, az igen tisztelt szülők és általában pártfogó közönségünk nagyobb 
érdeklődése és támogatása nagyon áldásos lenne, amire az érdeklődő közön
ség figyelmét az idén az Értesítőben külön is felhívjuk.

Ami pedig a lelki építés munkájának eredményeit illeti, ennek megíté
lése nem a mi feladatunk ; de egyes tények alapján hisszük, hogy a folyó 
tanévben egy lépésssel ebben a tekintetben is előbbre jutottunk. — Hetvényi 
Lajos mint a soproni ev. diczeumi tanulók Belmissiói egyesületének elnöke.

b) J e l e n t é s

a  fe ls ő lö v ő i  ág. liitv. ev. fögimnáziunii Ifjúsági Belmissiói Egyesület 1913 14-ik tanévi
működéséről.

A rendes bibliai olvasóestéket október elejétől kezdve tartottuk februárig, 
— amikor a vallástanár betegsége miatt az egyesület működése e tanévre 
megszűnt.

A vallásos estéken János ev. I.—XI. részét olvastuk. Deczember 20-án 
vallásos estélyt rendezett az egyesület a következő műsorral: 1. Közének: 
Boldog örömnap derült ránk. 2. „Luther.“ Irta ifj. Porkoláb Gyula. Szavalta 
Halassy László Vili. o. t. 3. „Karácsonyi ének.“ Szerezte Hanisch. Hegedűn, 
gordonkán és zongorán előadták : Steiner K., Kramer Ernő, Hatala Dusán, a 
tanitóképző-intézet IV. évfolyamának növendékei. 4. A keresztyénség győze- 
delmének 1600-ik évfordulója. Irta és felolvasta Nagy Pál V. o. t. 5. Biblia
magyarázat: Róm. 111. 21 — 25. Tartotta Bruckner Hermann VII. o. t. 6. Ima. 
Miatyánk. 7. Közének : Az est beáll, a táj im elsötétül.

Ami az egyesületnek anyagi ügyeit illeti, a következőket jegyezhetjük meg:
A gyámintézet részére rendezett gyűjtés eredménye a gimnáziumban 

26 74 K, a tanítóképző-intézetben 6-42 K. A Véssey-alapitvány kamataiból ki
vettünk 26-84 K-t.

A 60 koronát a következőképpen osztottuk fel: A központ részére 15 
K, eperjesi Theol. Otthon részére 5 K, iskola-alap részére, tanitóképző-intézet 
részére, a pozsonyi diakonissza-háznak, az egyházmegyei gyámintézet rendel
kezésére 10—10 K. — Összesen 60 K.

Az Ifjúsági Belmissiói Egyesület vagyona jelenleg a 952-07 K-ra rugó 
Véssey-íéle alapítvány. Ezenkívül van 220-18 K tőkéje. — Németh Samu 
igazgató.
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c) J e l e n t é s
a b o n y h á d i főgimnázium „Belmissió-Egyesiiletének“ munkásságáról.

Belmissió-egyesületünk, melynek czélja az ifjúság öntevékenysége utján 
szellemi és erkölcsi téren az evangéliumi világosságnak és szeretetnek ápolása, 
továbbá a hitből fakadó cselekedeteknek gyakorlása a segítő és óvószeretet 
munkái által, 1913 november 1-én tartottá alakuló gyűlését.

Az egyesület tagjai lehetnek mindazok az I.—Vili. osztályú evangélikus 
tanulók, akik a kör czéljaira legalább 1 korona tagsági dijat fizetnek. Tagjai
nak száma 129 volt.

Czélja elérésének érdekében az egyesület három közgyűlést és kéthavon- 
kint összejöveteleket tartott. Az összejöveteleken az egyesület tagjai énekeltek, 
imádkoztak, szavaltak,, saját szerzeményű dolgozatokat olvastak fel. Céljaink 
előmozdítására szolgál 150 kötetből álló könyvtárunk, továbbá a „Harangszó“, 
„Ifjú Évek“ és „Ébresztő“ czimü vallásos lapok. A jótékonyságot a kör az 
idén is gyakorolta. 5 K-t juttatott a torzsai konfirmándus otthonnak, 5 K-t 
a pozsonyi, 5 K-t az eperjesi theol. otthonnak, 10 K-t a palonczai gyüleke
zetnek, 5 K-t a pogánymissióra és 15 K-t szegény tanulók segélyezésére. 
Az egyesület vagyoni állapota a következő: Tagsági dijakból befolyt 148‘80 K, 
kiadás 69'27 K, maradvány 79 53 K. Az egyesület múlt évi vagyona 1504 60 K, 
kamat 50 95 K, tehát a kör vagyona 1635 08 K. — Generçicli Tivadar elnök, 
Laki Zoltán titkár.

d) J e l e n t é s
a  so p r o n i ág. hitv. ev. tanitóképző-intézeti belmissiói egyesület 1913—14. évi működéséről.

A lefolyt évben is megalakult intézetünk ifjúsága körében a „belmissziói 
egyesület“, a vallásos élet fejlesztése és a szeretetmunkásság gyakorlása czél- 
jából. A szeptember hó 21-én tartott alakuló gyűlésen tagul jelentkeztek az 
összes protestáns és róin. kath. vallásu növendékek, összesen 87-en. Az 
elnökséget ez évben Stráner Vilmos theol. akad. tanár ur vállalta el. A többi 
tisztviselőket az alakuló gyűlésen maga az ifjúság választotta meg.

Az egyesület az év folyamán reformácziói emlékünnepélyt és két vallásos 
estélyt rendezett, még pedig október 31-én, deczember 21-én és márczius
29-én. Ezek előkészítésére tartott háromszor választmányi ülést, továbbá 
alakuló- és évzáró közgyűlést. .

Az egyesület vagyonát képezi : a „Véssey Sándor-alapitvány“ 800 K, 
takarékpénztári betét 224’19 K. Az évi bevétel volt: tagsági dijak s felül- 
fizetésekből 50'36 K, a gyakorló-iskolai tanulók gyűjtése 12 12 K, a persely
pénz 13 02 K, a különféle adományok összege 11 K, a múlt évi maradvány 
4*68 K, kamat 6749 K, összesen 15837 K. — Kiadások: a „Harangszó“ 
előfizetése 2 60 K, az „Isten igéje“ előfizetése 4‘90 K, a karácsonyesti kiadás 
19 82 K, összesen 27'32 K. A tiszta bevétel tehát 131 05 K. Ebből az egye-



sülét a következő segélyeket eszközölte : az egyházkerületi gyámintézetnek
12-50 K, a „Gusztáv Adolf-egyesület“-nek 12-50 K, a létesítendő dunántúli 
egyházkerületi árvaházra 12-50 K, a „nagy szeretetadományra“-ra 12-50 K, 
növendékeknek segélyül 45 K.

Az egyesület pályázatot is hirdetett, ily czimmel : „A tékozló fiú“ ez. 
parabola alapján tanítás dolgozandy ki. A 10 koronás pályadijat Hézer Sándor
IV. éves növendék nyerte el. A pénztári maradvány 26 05 K. — Stráner 
Vilmos e. i. sz. elnök.

e) J e l e n t é s '
a  k ő s z e g i  ág. hitv. ev. felsőbb leányiskola belmissiói egyesületének működéséről.

Egyesületünk 1913 november 23-án alakult meg. Egyelőre alapszabályok 
nélkül próbáltunk munkálkodni, hogy meglássuk, beválik-e a megalakult 
egyesület. Végleges ítéletet mondani nem tudunk most még, de meg van a 
remény, hogy egyesületünk hasznos és áldott munkát végez. A tagok össze
jöveteleinken szívesen és örömmel vettek részt s ez a jövőre nézve is bizta
tást és serkentést foglal magában. Reméljük, hogy az Ur, aki a kezdet nehéz
ségein kegyelmesen átsegített bennünket, velünk lesz és megáld minket ezután is.

Egyesületünk czélját kifejezi a neve. Belmissiói munkát akarunk végezni, 
vagyis törekszünk arra, hogy az Isten igéje által Krisztus a mi szivünkbe 
beplántáltassék, hogy a szépben, jóban, nemesben gyönyörködjünk, belsőleg 
gyarapodjunk, a mi belső emberünk épüljön. E mellett törekszünk arra is, 
hogy az Ur iránti hálás szeretetet bebizonyítsuk, egymásnak szolgálván és 
hordozván a gyengéknek terhét. Ezért a tagoktól önkéntes adományokat 
fogadtunk el és pedig kettős czélra : a gyámintézet és az önsegélyzés czéljára.

Összejöveteleket kéthetenként tartottunk s azokat mindig közénekkel^ és 
imával kezdtük és végeztük. Az imádságot az önként jelentkező tagok mon
dották. Ének és ima után olvastuk és megbeszéltük a kijelölt szentirásbeli 
szakaszt. Jézus példázataival foglalkoztunk s tárgyaltuk: a magvetőről, a kon
kolyról, a mustármagról, a kovászról, a mezőben elrejtett kincsről, a drága
kőről, a tengerbe vetett hálóról, az elveszett juhról és drakmáról szóló pél
dázatokat, a böjti időszakban pedig az Ur szenvedésének történetét Máté ev. 
alapján. Minden ülés alkalmával volt szavalat is. A szavalásra került költe
mények a következők : Szabolcska : Adventi ének, szavalta Borcsiczky Ilona
III. o. n., Szabolcska: jézus, szavalta Huszár Ilona 111. o. n., Karácsony 
éjszakáján, szavalta Patonay O. IV. o. n., A kis Demeter Rózsikáról, szavalta 
Hrabovszky I. V. o. n , Édes anyánk, szavalta Sarlai I. III. o. n., Ének a 
szeretetröl, szavalta Borbély J. III. o. n., Gerok-Sántha : Ádvent, szavalta 
Ebenspanger 1. VI. o. n., Váradi Antal: Bethlehem, szavalta Schermann M.
VI. o. n., Szivárvány, szavalta Ebenspanger J. VI. o. n., A strassburgi haran
gok, szavalta Balogh O. V. o. n., Pósa Lajos: Áldja meg az Isten, szavalta 
Jakab E. I. o. m, Lampérth Gézától : Jézus, szavalta Geisztlinger E. IV. o. n.,
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Torkos Lászlótól: Zeng az ének, szavalta Bosznay J. II. o. n., Szász Károly- 
tól : Heten vagyunk, szavalta Kasper J. IV. o. n , Kecskemétliy István: Jairus 
leánya, szavalta Balogh O. V. o. n., Somogyi Antal : Jézus és a kis gyer
mekek, szavalta Patthy J. IV. o. n., Csengey Gusztáv : A bőkezű, szavalta 
Géfin M. II. o. n., Jakab Ödön : A mi harangjaink, szavalta Geisztlinger E.
IV. o. n., Győry Vilmos : Ima, szavalta Budaker I. III. o. n., Reviczky Gyula : 
Imakönyvem, szavalta Huszár I. III. o. n.

Részint az elnök, részint a tagok előadásokat, illetve felolvasásokat is 
tartottak. Az elnök szabadelőadást tartott: Az ádventről és a belmissióról, 
felolvasást: Wiehern János Henrikről és Fliedner Tivadarról, Biszkup Márta: 
Fliedner Karolináról, Jakab Erzsébet : Sieveking Amáliáról, Czeke Krisztin : 
Frey Erzsébetről. A szavalatok és felolvasások között közének, illetve karének 
volt. A tagokból alakult alkalmi kar kéthangon énekelte: „Megváltó Krisz
tusom“, „Én édes Megváltóm“ és „Selig sind die Verfolgung leiden“ czimti 
énekeket.

Az egyesületbe belépett 75 növendék. A begyült adományok összege 
108-10 K. Ebből 54-15 K gyámintézeti célra, 53 95 K pedig önsegélyezésre 
adatott. A gyámintézeti czelra begyül! összeg felett a közgyűlés következő
képen rendelkezett :

Az egyházmegyei gyámintézet utján az egye
temes gyámintézet pénztárába az összeg '/.re 13-54 K

A szabadrendelkezésre álló :i/-i részből :
a) S zen tg o tth á rd n ak .........................5 '— „
b) Pinkafői árvaháznak.........................5-— „
c) Felsőlászló egyházközségnek . . . .  20"— „ •
d) Tőkésítve.................................  10 61 „

Összesen: 54-15 K

Az önsegélyezésre begy ült összeg egyelőre a Kőszegi Takarékpénztár
S. 374. sz. betétkönyvébe van gyümölcsözőleg elhelyezve. A gyámintézeti 
czélra tőkésített 1061 K pedig K. 270. sz. könyvben. — Báli kő Lajos elnök, 
Biszkup Mária titkár, Bosznay Margit jegyző.

Az elmúlt egyházkormányzati évben 1913 május 16-tól 1914 május 
15-ig a következő segédlelkészeknek utalványoztam ki segédlelkészi fizetês- 
kiegêszitési államsegélyt: Ajkán; Kovács Mihálynak 1000 K; Battyándon : 
Luthár Ádámnak 450 K; Czelldömölkön : Mezei Józsefnek 229'13 K, Lórántffy 
Péternek 249 96 K ; Felsölövön : Grósz Jánosnak 66'66 K, Györkönyön : Sparas 
Eleknek 124-98 K, Schermann Sándornak 125 K; Hálltán : Bojtos Lászlónak 
46670 K, Nagyalásonyban : Sikos Gyulának 83 32 K; Nagyszokolyban : 
Fábry Lászlónak 124 98 K, Pakson: Fábry Lászlónak 83 32 K, Imrék Sámuel
nek 119*37 K, Odor Lajosnak 222 24 K ; Pápán : Böjtös Lászlónak 333'32 K, 
Büki Jenőnek 374'98 K; Pécsett; Imrék Sámuelnek 150 K, Káldos Istvánnak
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600 K ; Somlószöllösön : Somogyi Károlynak 250 K ; Szombathelyen : Lórántffy 
Péternek 125 K, Kiss Jenőnek 166*66 K, Sokoray Bálintnak 125 K, Tótkeresz- 
turon: Luthár Ádámnak 245 83 K; Uraiajfalun : Kiss Józsefnek 4P66 K, 
Lórántfy Péternek 185 28 K, Síkos Gyulának 83-23 K; Vadosfán : Sokoray 
Bálintnak 166’66 K. — Összesen : 6193 37 K.

~  1- Esperesi értekezletet a folyó évben, április hó 22-én tartottunk 
Pápán. Az esperesi értekezlet egyes indítványai az illetékes bizottságok 
jegyzőkönyveivel kerülnek az egyházkerületi közgyűlés elé.

Esperesi egyházlútogatdsokról a múlt évi egyházkerületi közgyűlés óta 
hozzám érkezett jelentések szerint a kemenesaljai esperes meglátogatta a zala
egerszegi, alsólendvai, zalaistvándi és a czelldömölki és ennek 8 leányegyházát, 
Alsóság, Kemenesszentmárton, Tokorcs, Kemenessömjén, Kemenesmihályfa, 
Kisköcsk, Alsómesteri gyülekezeteket; a soproni felső egyházmegye esperese 
meglátogatta a locsmándi, soproni, balfi gyülekezeteket; a veszprémi egyház
megye esperese egyházlátogatást végzett : Sikátoron, Veszprém-Varsányban, 
Bakonyszentlászlón, Bakonycsernyén, Súron ; a győri egyházmegye esperese 
a múlt két évben az összes többi gyülekezeteket meglátogatván, ez évben 
Lébenyben végzett egyházlátogatást.

Az esperesi látogatás mindenütt jó hatást gyakorol a gyülekezetekben a 
tapasztalt hiányok megszüntetésére, a rend fenntartására s a munkás élőhit 
ébresztésére. Kérjük az esperes urakat az egyházlátogatásnak tovább folytatására.

^ 5 .  A kőszegi leányiskola javára 1913 május 16-tól 1914 május 15-ig 
a következő adományok és alapítványok folytak be az egyházkerületi 
pénztárnál :

A)
1 .  A d o m á n y o k  é s  o f f e r t ó r i u m o k .

Egy magát megnevezni nem akaró jóltevő adománya a női gazdasági 
szaktanfolyam czéljaira 1000 K, egy magát megnevezni nem akaró jóltevő 
adománya 2 lelkészcsaládbeli lánykának internátusi dija fedezésére az 19 12—
13. tanévre 1000 K (a leányiskolái pénztárba átutaltatott), Pápa egyházközség 
adománya 20 K, Gecse, Homokbödöge 2—2 K, Pusztamiske I K, Sikátor 
2 K, Veszprém 4 K, a felsőlövői gyámintézet 25 K, a felsőőri gyámintézet 
IO K, Veszprém egyházközség T912. és 19 13. évi adománya 20 K, Ajkay 
Béla dr. 20 K, Tárnokréti 4 K, Uraiujfalu 10 K, Sopron 50 K, a vasi felső 
egyházmegyei gyámintézet 10 K, a somogyi egyházm. gyámintézet 20 K, 
Répczelak-Csánig, Beled, Bük, Farád 10—10 K, Nemeskér 2 K, Rábaszent- 
andrás 10 K, Dabrony 6 K, Nagykanizsa egyházközség offertóriuma 5 K, 
Porrogszentkirály offertóriuma 4 K, Vése offertóriuma 5 K, Bodóhegy ado
mánya 10 K, Nemescsoó 5 K, Szombathely 4 K, Tótkeresztur 5 K, Győr 
30 K, Nagybaráti 2 K, Kisbabot 3 54 K, Kővágóörs 3 K, Szepezd 2 K, Nagy
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vázsony, Nemesleányfalu 1 — 1 K, Mencshely 2 K, Kapolcs 2 50 K, Szent- 
antalfa 2 K, Zánka 1 K, Hánta és Kisbér 13 K, az alliói ev. gyámintézet 
12'9Ü K, Hering Zsigtnond pénzügyi biz. elnök 25 K, Nemesdömölk egyház
község 10 K. — Összesen 2406 94 K.

2 .  É v i  j á r u l é k .

Y  1. Járulék az egyetemes közalapból . . 4500 — K

3 .  G y ű j t é s e k  a  l e á n y i s k o l a  j a v á r a .

A soproni főiskolai tápintézet és a kőszegi leányiskola javára 1913-ban 
az egyházkerületi pénztárnál befolyt közös gyűjtésből a leányiskola javára 
eső rész 164 82 K, Súr egyházközség gyűjtése 2 K, Ráczkozár adománya 2 K, 
Bikái 1-50 K, Tófű 1 K, Dunaföldvár 1 K, Mekényes 5 K, Nagyhajmás 3 K, 
Marczalgergelyi és filiái gyűjtése 30 78 K. — Összesen 21110 K.

4 .  A l a p í t v á n y i  b e f i z e t é s e k .

a) Az egyházkertilcti tanitóegylet leányiskolái alapítvány javára.
A körmendi lelkész-avatás alkalmával befolyt offertorium . . . 3538 K

b) A kőszegi leányiskola egyházkerületi lelkészegyleti alapítványa javára:
Tóth Kálmán felsőszakonyi lelkész adománya 10 K, a körmendi lelkész

avatás alkalmával befolyt offertorium 35'37 K, Molnár Gyula magyarszombat
helyi, Nagy István zalaistvándi, Nagy Jenő ösküi, Pöttschacher István soproni, 
Zettl József csikostöttösi, Szabó Ferenc vanyolai, Ihász László kisbaboti, 
Somogyi Károly somlószőllősi, Kakas E. József dabronyi, Reichert Gyula ifj. 
kaposszekcsői, Seregély Béla alsólövői, Sparas Elek némethidegkuti, Wágner 
József alsónánai lelkészek 10—10 K, Kund Sámuel répczelaki esperes 5 K. 
— Összesen 180 37 K.

c) Bélák Istvánná szül. derczikai Huszár Margit kőszegi leányiskola fenn
tartási alapítványa.

Bélák István enyingi lakos befizetése az alapitv. tőke 1. részletéül 250'— K

Összesen : 500'— K

d) Szalay Ferenc és neje Trsztyénszky Vilma kőszegi fels. leányisk. alapítványa.
Takács József dr. büki lakos, néhai Szalay Ferencz kiskorú

örököseinek gyámja befizetése tőke c z im én ........................  2000'— K

e) A kőszegi leányiskola fenntartási alapítványa.
Dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő ur befizetése fenntar

tási alapítványának gyarapítására . . . . . . . .  140 — K
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f) A Maróthy Lászlómé kőszegi leányiskolái alapítványa javára. 
Maróthy László dr. ur befizetése......................................................  200 — K

g) A Gynrátz Ferenczné kőszegi leányiskolái alapítvány javára.
Gyurátz Ferencz püspök ur b efize tése .............................. ...... . 62'43 K

Ö s s z e s í t é s :
1. Adományok és offertóriumok......................................................  2406'94 K
2. Évi já ru lé k .................................... ................................................ 4500'— „
3. Gyűjtések a leányiskola j a v á r a ................................................ 21 MO „
4. Alapítványi befizetések :

a) Az egyházkerületi tanitó-egylet leányiskolái alapitv. javára 35 38 „
b) A kőszegi leányiskola egyházkerületi lelkészegyleti alapít

ványa jav á ra ........................................................................ 180 37 „
c) Bélák Istvánné szül. derczikai Huszár Margit kőszegi

leányiskola fenntartási alapítvány czimén........................  500'— „
d) Szalay Ferencz és neje-Trsztyénszky Vilma kőszegi felsőbb

leányiskolái alapítványa c z i m é n .............................   . 2000'— „
e) A kőszegi leányiskola fenntartási alapítvány javára . . 140'— „
f) Maróthy Lászlóné kőszegi leányiskolái alapítvány javára 200'— „
g) Gyurátz Ferenczné kőszegi leányiskolái alapítvány javára 62~43 „

Összesen: 1023622 K

B)
A  k ő s z e g i  f e l s ő b b  l e á n y i s k o l a  j a v á r a  1 9 1 3  m á j u s  1 6 - t ó l  1 9 1 4  m á j u s  1 5 - i g  

k ö z v e t l e n ü l  a  k ő s z e g i  f e l s ő b b  l e á n y i s k o l á i  p é n z t á r n á l  a  k ö v e t k e z ő  a d o m á 

n y o k  f o l y t a k  b e  :

1. Egy magát megnevezni nem akaró jóltevő..............................
2. A nemesdömölki ev. gyülekezet................................................
3. A nagygeresdi ev. gyülekezet . . ....................................
4. A somogyi ev. lelkész-egylet.......................................................
5. A Kőszegi T akarék p én z tá r......................................................
6. A tolna-baranya-somogyi esperesi gyámintézet . . . .
7. A felsőnánai helyi gyám intézet................................................
8. A Gusztáv Adolf-egylet központi elnöksége és a stuttgarti főegylet
9. A csikóstöttösi ev. g y ü le k e z e t................................................

10. Zettl József ev. l e l k é s z ............................................................
11. P a r tz 'H e n rik ..............................................................................
12. A kőszegi ev. gyülekezet............................................................
13. A felsölászlói ev. gyülekezet..........................................-_____ ■_

Átvitel :

70 — K
10- —  

52'36 
IO'—  

ISOM
S'— 
4-08 

936 —

6305
3-20

1313-69 K
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14. A németzsidányi ev. gyülekezet .
15. A ttagysimonyi ev. gyülekezet .
16. A nagysitkei ev. gyülekezet .
17. A nagyszokoli ev. gyülekezet
18. A tamási ev. gyülekezet . . . .
19. Az e. é. e. gyámintézet . . . .
20. A kertai ev. gyülekezet . . . .
21. A kamondi ev. gyülekezet
22. A karakószörcsöki ev. gyülekezet
23. A kispiriti'ev. gyülekezet.
24. A nagypiriti ev. gyülekezet .
25. A bobai ev. gyülekezet . . . .
26. A nemeskéri ev. gyülekezet .
27. A kemenespálfai ev. gyülekezet .
28. A bátaapáti ev. gyülekezet .
29. A nagysimonyi ev. helyi gyámintézet
30. A kemenesaljai ev. esperesi gyámintéze
31. A vönöczki ev. gyülekezet .
32. A zalaegerszegi ev. gyülekezet .
33. A zalaistvándi ev. gyülekezet
34. A zalaszentgróti ev. gyülekezet .
35. A zalagalsai ev. gyülekezet .
36. A rigácsi ev. gyülekezet . . . .
37. A rohonczi ev. gyülekezet
38. A városhodászi ev. gyülekezet .
39. A bonyhádi ev, nőegylet . . . .
40. A pápai ev. gyülekezet . . . .
41. A csöngei ev. gyülekezet . . . .
42. Az ostffyasszonyfai ev. gyülekezet .
43. A kemenesaljai egyházmegyei pénztártó
44. A bakonyszentlászlói ev. gyülekezet.
45. A alsódörgicsei ev. gyülekezet .
46. A kemeneshőgyészi ev. gyülekezet .
47. A Répczevidéki Takarékpénztár .
48. A Kőszegi Takarékpénztár
49. A vásárosmiskei ev. gyülekezet .
50. A nagygeresdi ev. gyülekezet
51. A nemeskéri ev. gyülekezet .

Áthozat

Összesen

1313-69 K 
3‘-  „
6- 30 „ 
3-90 „ 
3 55 „ 
1 -  „

4 0 0 -- „ 
2-80 „ 
1-90 „ 
2’-  „ 
1-20 „
1- 45 „ 
6-60 „ 
5 - -  „ 
3 10 „ 
2‘-  „
5— „ 

„
IO’-  ,,
6 ' -  „
2 -  „ 
2 -  „
3- 18 „ 
2 34 „

20-40 „ 
27’-  „ 
I O '-  „ 
70'— „ 
1 0 -- „ 
10-- „ 
2-78 „ 
2-30 „
4- 40 „ 

10-40 „ 
25’-  „

150"- „
6- 60 „ 

5 0 - -  „
7- 50 „

2199-39 K
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C)
K ö z ö s  g y ű j t é s e k  é s  a d o m á n y o k  a  s o p r o n i  e v .  f ő i s k o l a i  t á p i n t é z e t  

é s  a  k ő s z e g i  l e á n y i s k o l a  j a v á r a .

Antunovácz 5 K, Gyékényes 13 20 K, Bük 11 K, Ágfalva 10 K, Rabold 
6 K, Lépesfalva 10 K, Felsőnána 2 K, Kötcse 20 K, Majos 2 K, Tolna- 
néinedi 2 K, Nemeskolta 12 30 K, Őrimagyarósd 31 85 K, Sárvár 10 K, 
Ajka 27-30 K. Összesen 162 65 K.

Ezen 162 K 65 f-nyi összeg felerésze a tápintézet javára, felerésze pedig 
a kőszegi leányiskola javára esik.

D)
G y ű j t é s  k i z á r ó l a g o s a n  a  t á p i n t é z e t  j a v á r a .

Gyuri egyházmegye : Rábczakapi 7'65 K, Mérges [7 20 K.
Kemenesaljái egyházmegye : Boba 4" 20 K, Kemfeneshőgyész 12'98 K, 

Kemenespálfa 4 20 K, Nagysimonyi helyi gyámintézet 5 K, Nemeskocs 5 K, 
Pusztaszentlászló 2-78 K, Zalaegerszeg 420 K, Zalaistvánd 2 K, Zala- 
szentgrót 2 K.

Somogyi egyházmegye : Nemespátró 2 K.
Soproni alsó egyházmegye : Felsőszakony 29'90 K, Nagygeresd 20 K, 

Nemeskér 7'50 K, Vadosfa 10 K.
Soproni felső egyházmegye ; Felsőmeggyes terménygyüjtése 63-15 K.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Somogydöröcske 5-50 K, Somogy- 

szil 5 K, Csikostöttös 6 K, Tékes 2 K, Nagyszokoly 3 76 K, Tamási 2 K, 
Ráczkozár 2 K, Bikái P50 K, Tófii 1 K, Dunaföldvár 1 K, Mekényes 1"50 K, 
Nagyhajmás 150 K.

Vasi felső egyházmegye : Kőszeg 69'25 K, Rohoncz 20'70 K, Város- 
hodász 18 50 K.

Vasi közép egyházmegye : Uraiufalu -  Szentivánfa 15-60 K, Hegyfalu 8 K, 
Trestyénfa—Jákfa 7'64 K, Iván- és Keményegerszeg 320 K.

Veszprémi egyházmegye : Veszprém 10 K, Kerta 3‘90 K, Kiskamond 2 K, 
Karakószörcsök 2'50 K, Kispirit 1 20 K, Nagypirit 145 K, Magyarszombat
hely és filiái 10 K, Gecse 5-30 K, Zalagalsa 410 K, Nemeshany 3-20 K, 
Rigács 2 66 K, Vanyola 3 K, Csőt 3 70 K, Súr 2 K, Pápa (gyülekezet, ev. 
nőegylet, Gyurátz Ferencz püspök 10—10 K) 30 K, Bakonyszentlászló P80 K, 
Marczalgergelyi és filiái 43 02 K.

Zalai egyházmegye : Alsódörgicse 2 K, Akaii 1 K, Felsődörgicse 1 K, 
Kisdörgicse 1 K 70 f. — Összesen 500 94 K.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a lefolyt egyházközigaz
gatási évben az 1913. évi XVI. t.-cz. értelmében tanitófizetés-kiegészitési állam
segélyt a következő tanítóknak utalványozott, még pedig a helyi járulékokból 
biztosított fizetésnek
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I. 1200 koronára — kezdő javadalmazásra — kiegészítésig:
Győri egyházmegye : Kis Kálmán lovászpatonai, Szij János börcsi, László 

Ferencz ujmalomsoki, Horváth Károly bezi, Tóth Lajos kispéczi, Sülé András 
lébenyi tanítók.

Kemenesaljái egyházmegye : Szakái János jánosházai, Dömötüri Vincze 
vönöczki, Farkas János gérczei, Erdélyi Zoltán kemeneshőgyészi tanítók.

Somogyi egyházmegye: Kemény Lajos vései tanító.
Soproni alsó egyházmegye: Szalay Pál nemesládonyi, Nagy Dénes 

farádi, Németh István gyórói tanítók.
Soproni felső egyházmegye : Kühn János balti, Polster Róbert borbolyai, 

Felki Mária Irén, Krausz Auguszta, Szij Ella, Holndonner Irén soproni tanítók.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Wallner Gyula bácsi, Halvax 

Károly ecsényi, Rázgha Zoltán udvari, Kisele Frigyes varsádi, Vendelin Mihály 
borjádi, Kis Alojzia magyarbolyi, Wagner János izményi, Harsányi Jenő 
csikostöttösi, Korossy Lajos némethidasi, Fanszler János felsőnánai, Csonka 
Róza alsónánai, Kudlák Pál keszőhidegkuti, Takács Zoltán tabi, Csiszák 
János bikácsi, Wágner János keszőhidegkuti, Schöpf Ernő kalaznói, Aikelin 
Vilmos somogyszili, ifj. Fanszler János varsádi tanítók.

Vasi felső egyházmegye: Kurz Mihály háromsátori, Schrantz Károly 
szalónakujteleki, Góger Károly vasfarkasfalvai, Bögöthy Sámuel felsőlászlói, 
Pausz János gáborfalvai tanítók.

Vasi közép egyházmegye : Káldy Margit répczelaki, Rózsa Lajos urai- 
ujfalui, Pojbics Gyula felsőcsalogányi, Bakó Károly sürüházai, Wertsch Adolf 
domonkosfai, Csörfölyi Lajos Emil bodóhegyi, Plechl Gyula tótkereszturi, 
Bögöthy Károly őrimagyarósdi, Tóth István répczelaki, Novák Gyula zsédenyi.

Veszprémi egyházmegye: Bognár József sári, Fodor Kálmán somló- 
szőllősi, Szebedinszky Mihály ösküi tanítók.

Zalai egyházmegye : Záboji Gyula kapolcsi tanító.
II. 1400 K-ra — a III. oszt. 3. fokozatának megfelelő összeg kiegészítéséig:
Győri egyházmegye : Vidonyi Blanka győri, Schermann Irén örkény-

pusztai, Szij Béla ménfői, Erős Sándor nagybarátfalui, Búzás Imre tényői, 
Németh Lajos téti, Magyar István felpéczi, Kiss Kálmán lovászpatonai, Hor
váth Károly bezi tanítók.

Kemenesaljái egyházmegye : Gecsényi Lajos alsólendvai, Smideliusz Sán
dor kemenesmagasi, Rózsa István nagysitkei, Böjtös Pál csöngei, Ludván 
Sándor czelldömölki, Pálfi Mihály kemenesmagasi, Csirkovics Kálmán bobai, 
Németh Sándor ostfiasszonyfai, Dömötöri Vincze vönöczki, Farkas János gérczei, 
Szakái János jánosházai, Joós Géza alsósági tanítók.

Somogyi egyházmegye : Hajós Gyula sandi, Teke Lajos és Héricz Jenő 
iharosberényi tanítók.

Soproni alsó egyházmegye : Kovácsics Jenő pórládonyi, Major Sámuel 
szakonyi, Szalay Pál nemesládonyi, Németh István gyórói, Nagy Dénes farádi 
tanítók.
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Soproni felső egyházmegye : Kiss Gábor, Kleinrath Ágoston csávái, Hut
ter Rezső lépesfalvai, Kindler Mihály borbolyai, Vánkos Jenő ágfalvai, Schöll 
Frigyes fertőmedgyesi, Kühn János balti tanítók.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Németh Lajos tolnanémedi, Schil
ler Gottfried Adolf mekényesi, Kovács József, Guggenberger Gyula János 
ráczkozári, Gáspár József kétyi, Weil Henrik gyönki, Weil János kölesdi, Za- 
kocs Ferencz torvaji, Schneider Oszkár, Gats Sándor györkönyi, Becht Sarolta 
bonyhádi, Löbel János hidasi, Fejér Imre kötcsei, Gönye Dezső mucsfai, 
Quiring Jakab bikali, Schöll Frigyes, Halász Ármin kalaznói, Philippi Árpád 
kaposszekcsői, Koch Henrik váraljai, Werstroh Konrád ecsényi, Till Illés 
döröcskei, Grieszhaber Endre Henrik szárazdi, Joszt József belecskai, Schwartz 
Ádám bátaapáti, Weil András keszőhidegkuti, Wallner Gyula hácsi, Joós Géza 
bolmányi, Harsányi Jenő csikóstöttösi, Till Illés köttsei, Rázgha Zoltán udvari, 
Harsányi Jenő tolnanémedi, Wendelin Mihály borjádi tanítók.

Vasi felső egyházmegye : Vendelül György alhói, Pummer Ernő felsőeőri, 
Unger Adolf rödönyi, Neubauer János vasdobrai, Molnár Gyula felsőpéterfai, 
Ebenspanger Gusztáv patafalvai, Karner Mihály villámosi, Klenner Ferencz 
gáborfalvai, Taucher József buglóczi, Polster Reinold Nándor határfői, Klen
ner Adolf őribükkösdi, Karner Mátyás pinkafői, Nothnagel Mihály kukméri, 
Trattner Mátyás felsőujlaki, Bauer Sámuel királyfalvai, Klenner Rezső alhói, 
Steiner Gusztáv ujrétfalui, Benedek József alsólövői, Fasching György ujrét- 
falui, Kurz József Vilmos borostyánkői, Schrancz Károly szalónakujteleki, 
Bögöthy felsőlászlói, Wellner Gyula városszalónaki tanítók.

Vasi közép egyházmegye : Ruzsáné Tomka Gizella muraszombati, Házas 
Béla nemeskoltai, Balikó Mihály rábaszenttamási, Nika Lajos battyándi, Szé
les Gyula kőszegdoroszlói, Sümeghy István vásárosmiskei, Somogyi Béla 
szarvaskendi, Mesterházy Imre nádasdi, Töpfer Gyula körmendi, Rózsa Lajos 
uraiujfalui, Dsubán József tótkereszturi, Bögöthy Károly örimagyarósdi tanítók.

Veszprémi egyházmegye : Gömbös Sándor fehérvárcsurgói, Nánik Péter 
tapolczafői, Balogh István külsővathi, Kakas Irén, Kovácsics Teréz pápai,- 
Cseplák János, Tüskés István, Zatkalik Erzsébet b.-csernyei, Fülöp József 
vanyolai, Marosi Mihály súri, Koltay Jolán vidi, Gáspár István somlóvecsei, 
Kiss .Dezső mezőlaki, Niederland Vilmos várpalotai, Erdélyi Zoltán nagy- 
alásonyi, Havas Sándor bakonytamási tanítók.

Zalai egyházmegye : Kovács János taliándörögdi tanító.
1600 K — a III. fizetési oszt. 2. fokozatának megfelelő összeg kiegészítéséig:
Győri egyházmegye : Macher Béla, Lóránt József, Kapi Jolán győri, Sági 

Jenő, Gálos Gyula lébenyi, Bakó Sámuel felpéczi, Pödörné Moliar Irén, Pödör 
Sándor téti, Boross Kálmán nagydémi, Erős Sándor nagybarátfalui tanítók.

Kemenesaljái egyházmegye: Gősy Ferencz kemenesmihályfai, Tompa La
jos kemenespálfai, Némethné Berecz Izabella ostfiasszonyfai, Gaál Sándor 
alsómesteri, Nagy Jenő magyargencsi, Oszvald Sándor alsósági, Feiler Jenő 
kemeneshőgyészi tanítók.
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Somogyi egyházmegye : Horváth Mihály gyékényesi tanító.
Soproni alsó egyházmegye : Mesterházy Károly sopronnémeti, Horváth 

János vadosfai, Schranz József sobori, Nagy Kálmán nagygerezsdi tanítók.
Soproni felső egyházmegye : Schád János soproni, Kantner József fertő- 

medgyesi, Hutter Rezső lépesfalvai, Klug Gyula ruszti tanítók.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Bauer Henrik nagyhagymási, Kin

kel György paksi, Kiss Sándor, Kuabel Vilmos bonyhádi, Fritz Lipót, Wiegand 
Lajos Henrik alsónánai, Bauer Guidó bikácsi, Bischof János, Antal György 
majosi, Mészáros László tabi, Töpfer Emma kistormási, Bucski Sándor 
nagybábonyi, Kiss János magyarbolyi, Nagy István sárszentlőrinczi, Lutten- 
berger János kácsfalui, Winekker János váraljai, Böhm Sándor somogyvámosi, 
Fittler Henrik hidasi, Neubauer Károly murgai, Weil Henrik gyönki, Graf 
Adolf bikali, Zakocs Ferencz torvaji, Scherer János mucsfai tanítók.

Vasi felső egyházmegye : Alexy Pál libái, Schmidt Károly fehérpataki, 
Frühwirth János hamvasdi, Polster Ernő Mátyás lipótfalvai, Unger Emil őri
szigeti, Kappel Gusztáv felsőlövői, Nagy Károly rábafüzesi, Molnár Gyula 
felsőpéterfai, Karner József kukméri, Taucher Károly velegei, Baldauf János 
borostyánkői, Schrantz Samu ujvörösvágási tanítók.

Vasi közép egyházmegye : Németh Béla terestyénfai, Badics Ádám 
nemescsói, Osváth Sándor battyándi, Nagy Jenő domonkosfai, Rúzsa Ferencz 
muraszombati, Vukán Kálmán bodóhegyi, Siimeghy István vásárosmiskei, 
Balikó Mihály rábaszenttamási tanítók.

Veszprémi egyházmegye : Németh Kálmán rigácsi, Sass Aranka szergényi, 
Ormosi Alfréd tési, Orbán Károly csóti, Szombath Ernő lajoskomáromi, Kis 
Margit bakonymagyarszombathelyi, Káldy Lajos nagyacsádi, Petter Viktor 
nagygyimóti, Gálos Gyula veszprémi, Gömbös Sándor fehérvárcsurgói, Gáspár 
István somlóvecsei, Mészáros Gyula csóii tanítók.

Zalai egyházmegye : Bognár József akali, Mészáros László kisdörgicsei, 
Bándy Géza kővágóeörsi, Garab Lujza kővágőeörsi, Kovács Sándor felső- 
dörgicsei, Mészáros Gyula szepezdi, Fazekas János szentantalfai, Kovács Já
nos taliándörögdi tanítók.

1800 koronára --  a III. fizetési osztály 1. fokozatának megfelelő összeg 
kiegészítéséig :

Győri egyházmegye: Demetrovics Mária győri, Hermann Sámuel győr- 
szemerei, Potyondy Zsigmond téti, Sági Jenő lébenyi tanítók.

Kemenesaljái egyházmegye : Nándor János pusztaszeníiászlói, Hajnal 
Endre káldi, Wéber Gyula vönöczki, Joó István kisköcski, Hajas Dénes 
csöngei, Tompa Lajos kemenespálfai tanítók.

Somogyi egyházmegye : Héricz Zsigmond szőkedencsi, Simon Jenő páti, 
Binczi Dániel vései, Németh István porrogi tanítók.

Soproni alsó egyházmegye : Dömötör Péter vásárosfalui, Kisfaludy Károly 
büki, Mesterházy Károly sopronnémeti, Horváth János vadosfai, Glatz Lajos 
rábaszentendrási tanítók.

Evang. püspöki jelentés, 1914. 3
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Soproni felső egyházmegye: Neubauer Károly harkai, Purt Gyula ágfalvai, 
Kiss József, Graf Samu soproni, Schwartz Ferencz lépesfalvai tanítók.

Tolna-baranyci-somogyi egyházmegye: Bauer Jakab tolnanémedi, Mátis 
István pálfai, Bakó Béla marázai, Hátz József borjádi, Nika János György 
sárszentmiklósi, Aikelin Lajos udvari, Feller Ádám gyönki, ifj. Schäfer Mihály 
kistormási, Hátz Sámuel györei, Jány János szabadi, Dächert Jakab bikácsi, 
Marth Péter györkönyi, Köhler Frigyes zsibriki tanítók.

Vasi felső egyházmegye : Terplán Oszkár németzsidányi, Pasch János, 
Stubenvoll János rődönyi, Kurz János hárspataki, Kustek József gyöngyösfői, 
Schrantz János vasfarkasfalvai, Jány Károly némethidegkuti, Németh Ferencz 
vasjobbágyi, Neubauer Mihály városszalónaki, Bauer Sámuel ókörtvélyesi, 
Bácz Kálmán kőszegi, Kiss Gábor felsőeőri, Unger Emil őriszigeti tanítók.

Vasi közép egyházmegye : Vörös Samu nemeskoltai, Németh Jenő iván- 
egerszegi tanítók.

Veszprémi egyházmegye : Molnár Irma nagyalásonyi, Sokoray Gyula 
bakonyszentlászlói, Kovács József karakószörcsöki, Rácz Károly csékuti, Bárdosi 
Aladár gecsei, Ormosi Ernő hántai, Mohar Ilona lajoskomáromi, Petter Vik
tor nagygyimóti, Kárpáti József marczalgergelyi tanítók.

Zalai egyházmegye : Halász János nemesleányfalui, Fazekas János szent- 
antalfai, Kovács Sándor felsődörgicsei tanítók.

2000 K-ra — a II. osztály 3. fokozatának megfelelő összeg kiegészítéséig :
Győri egyházmegye : Benedek Vincze, Borsody János, Gróf Endre, Hollós 

István, Fadgyas Mária és Bauer Lenke győri, Szűcs Mihály kisbabod, Sass 
József nagymóriczhidai, Kiss Lajos győrujfalui, Nagy Lajos lovászpatonai, Nagy 
Lajos bezi, Szabó György csikvándi, Komjáthy Károly bőnyrélalapi, Mészáros 
Sándor enesei, Nagy Mihály mérgesi, Sümeghy Sándor tárnokréti, Varga János 
ujmalomsoki, Hermann Sámuel győrszemerei, Németh János kispéczi, Bándy 
János rábczakapi tanítók.

Kemenesaljái egyházmegye : Varga Dénes dukai, Cseri Ferencz gérczei, 
Gindli János kemenesszentmártoni, Horváth Mihály Lajos nemeskocsi, Németh 
Vilmos barlahidai, Németh György zalaistvándi, Szabó Antal kemenessömjéni, 
Koczor Kálmán borgátai, Szabó Antal magyargencsi, Szabó László tokorcsi, 
Szórády Dénes czelldömölki, Zongor Márton nagysimonyi, Weller Gyöigy 
egyházashetyei, Nits István kemeneshőglészi, Rózsa János kissomlyói, Ludván 
János nagysimonyi, Szakái László kemenesmagasi, Koczor Márton alsósági,' 
Joó István kisköcski tanítók.

Somogyi egyházmegye : Simon Zsigmond iharosi, Csatáry Kálmán pogány- 
szentpéteri, Fuchs Pál barcsi, Záborszky Kálmán porrogszentkirályi, Héricz 
Sándor nemespátrói, Simon Jenő páti, Héricz Zsigmond szőkedencsi, Sass 
István surdi tanítók.

Soproni alsó egyházmegye: Hajas Kálmán büki, Csizmadia Ferencz 
beledi, Bakody Imre kisfaludi, Kiss Gyula edvei, Varjú Márton jobbaházai, 
Szij Lajos farádi, Kiss Sándor beledi, Hajós Gyula nemeskéri, Takáts József
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mihályi, Molnár Sándor répczeszemerei, Kis Lajos magyarkereszturi, Czirák 
György potyondi, Varga Dezső szilsárkányi, Farkas György zsebeházai, Fodor 
Miklós alsószopori tanítók.

Soproni felső egyházmegye : Benedek Ottó harkai, Kappel Frigyes pető- 
falvai, Ritter János, Laschober Gusztáv, Geleji Frigyes, Gömbös Gyula, 
Thirring Sámuel, Ulreich Gyula, Krug Lajos, Kund Vilmos, Bünker Rajmund 
soproni, Klenner János kaboldi, Schrauf Endre balfi, Schöpf Ernő locsmándi, 
Raiger Lajos fertőmedgyesi, Wéber Samu ágfalvai, Polster Samu veperdi, 
Topser Lajos ruszti tanítók.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : Mertz Ede nagyszokolyi, Ravasz 
Lajos dünaföldvári, Vágó József bátaapáti, Petter János polányi, Szalay László 
magyarkéri, Fanzler János varsádi, Mendöl Ede sárszentlőrinczi, .Sauerwein 
Jakab ráczkozári, Síkos Károly tamási, Hildebrand Miksa izményi, Purt Gusz
táv ági, ifj. Kring Gyula kétyi, Coriáry István kismányoki, Rein János, Haiszer 
Henrik paksi, Wickert Lajos bonyhádi, Becht Béla bonnyai, Krámer György 
somogyszili, Becht Henrik mekényesi, Pflug István csikostöttösi, Küffer János 
tabi, Pfendeszak Lajos hidasi, Péter Sándor tófűi, Tiefbrunner Ernő tékesi, 
Neubauer József gerényesi, Schmidt József somogydöröcskei, Pausz Samu 
ivándárdai, Kring Ödön gyönki, Hoffmann Ákos, Matthes Adolf györkönyi, 
Busz Henrik felsőnánai, Hoffmann Samu kaposszekcsői tanítók.

Vasi felső egyházmegye : Polster János vágódi, Bauer János gáborfalvai, 
Marth Sámuel borostyánkői, Brunner János mencséri, Wallner János vas- 
komjáti, Karner József drumolyi, Gainauf János gradnói, Ziermann Mihály 
őribükkösdi, Lackner János alliói, Molnár Ferencz máriafalvai, Kirnbauer 
János ujkörtvélyesi, Schermann Ede rábakereszturi, Kurz Sándor újtelepi, 
Spissák Károly alsórönöki, Leyrer János edeházai, Fleck József némethideg- 
kuti, Benning György sámfalvai, Karner János radafalvai, Jakab Elek ujrét- 
falui, Aikelin G. Vilmos alsólövői, Lubersbeck Tófor városhodászi, Rehling 
Sámuel, Honnigschnabel Tóbiás nagyszentmihályi, Karner Frigyes, Hammer 
Gyula, Marton Károly kőszegi, Klein József rohonczi, Zipser Róbert felső
lövői, Szupper Károly pinkafői, Karner János rohonczi, Stubenvoll János 
rődönyi tanítók.

Vasi közép egyházmegye : Horváth József meszleni, Lőrincz Zsigmond 
hegyháthodászi, Róth Kálmán uraiujfalui, Horeczky Gyula csánigi, Csizmadia 
Pál acsádi, Tóth István hegyfalui, Szigethy Dénes répczelaki, Herczeg Károly 
sárvári, Lóránlffy Lajos rábabogyoszlói, Fenyves Károly őrihodosi, Nagy 
Bálint nádasdi, Fiiszár Sándor sali, Asbóth József őrimagyarósdi, Rátkay 
Lajos alsómaráczi, Varga Endre péterhegyi tanítók.

Veszprémi egyházmegye : Varga János nemeshanyi, Horváth Ferencz 
ászári, Huszigl Lajos suri, Káldy József veszprémvarsányi, Szekér József 
bakonymagyarszombathelyi, Nagy Sándor mihályházai, Sümegi János nemes- 
szalóki, Zacher Sándor homokbödögei, Polgár Mihály kiskamondi, Sülé 
Sándor kertai, Sass Lajos zalagalsai, Barabás Gáspár, Birnbaum Sándor

3*
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várpalotai, Szente Gyula bakonybánki, Sütő János sikátori, Pintér Sándor 
ajkai, Fodor Mihály pusztamiskei, Erdélyi Béla szergényi, Rónai Pál somló- 
szőlősi, Nagy Pál, Szutter Dániel pápai, Szabó Sándor takácsi, Almási Brúnó 
bakonycsernyei, Mohar Endre lajoskomáromi, Mód György nagyalásonyi, 
Csányi Lajos bakonytamási tanítók.

Zalai egyházmegye : Benkő Béla öcsi, Bereczky Géza mencshelyi tanítók.
600 koronás személyi pótlékban részesültek :
Győri egyházmegye : Bándy János rábczakapi, Sztics Mihály kisbaboti, 

Benedek Vincze, Gróf Endre győri, Varga János ujmalomsoki tanítók.
Kemenesaljái egyházmegye : Koczor Márton alsósági, Cseri Ferencz 

gérczei, Németh György zalaistvándi, Rózsa János kissomlói tanítók.
Soproni alsó egyházmegye : Bakody Imre kisfaludi, Fodor Miklós al- 

szopori, Kiss Sándor beledi, Kiss Sándor beledi, Kiss Gyula edvei, Hajas 
Kálmán büki, Farkas György zsebeházai, Molnár Sándor répczeszemerei tanítók.

Soproni felső egyházmegye : Thirring Sámuel soproni, Klenner János 
kaboldi, Schöpf Ernő locsmándi, Raiger Lajos fertőmedgyesi tanítók.

Tolna-barana-somogyi egyházmegye : Purt Gusztáv ági, Petter János 
polányi, Pfendesack Lajos hidasi, Schmidt József somogydöröcskei, Neubauer 
József gerényesi, Péter Sándor tófűi, Rein János paksi, Mertz Ede nagy- 
szokolyi, Sikos Károly tamási, Haiszer Henrik paksi tanítók.

Vasi felső egyházmegye : Brunner János mencséri, Marton Károly, Ham mer 
Gyula kőszegi, Karner József drumolyi, Bauer János gáborfalvai, Schermann 
Ede rábakereszturi, Molnár Ferencz máriafalvai, Réhling Sámuel nagyszent- 
mihályi, Jakab Elek ujrétfalui tanitók.

Vasi közép egyházmegye : Lórántffy Lajos rábabogyoszlói, Horeczky 
Gyula csánigi, Csizmadia Pál acsádi, Nagy Bálint nádasdi tanitók.

Veszprémi egyházmegye : Polgár Mihály kiskamondi, Rónai Pál somló- 
szőlősi, Birnbaum Sándor várpalotai, Szente Gyula bakonybánki, Mohar Endre 
lajoskomáromi, Mód György volt nagyalásonyi tanitók.

S 7 .  Egyházkerületünk népességét, népesedési mozgalmait, a hivek 
valláserkölcsi érzületét, a gyülekezetek vagyoni állapotát az esperesi jelentések 
alapján készült táblázatos kimutatások a következőkben tüntetik fel :
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A) Népesedési mozgalom a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben
az 1913. évben.

I.

Az
egyházm egye

neve Ö
ss

ze
s

lé
le

ks
zá

m Kereszlel-
tetett

Tö
rv

én
yt

el
en

 
j

Konfirmál-
tatott

Egybekelt
házaspárok Eltemettetett

fi nő ossz. fi nő ossz. tiszta vegy. ossz. fi nő ossz.

G y ő ri................... 19035 272 254 526 12 198 218 416 102 48 150 171 179 350
Kemenesaljái . . 18860 339 302 641 9 204 193 397 99 31 130 191 184 375
Somogyi . . . . 14282 225 205 430 10 128 125 253 89 31 120 179 165 344
Soproni alsó . . 11436 180 132 312 8 131 119 250 74 17 91 117 123 240
Soproni felső 23435 386 400 786 68 291 278 569 118 39 157 258 253 511
Tolna-bar.-somogyi 53812 643 625 1268 26) 438 594 1032 364 98 462 549 538 1087
Vasi felső . . . 29538 440 389 829 93 366 373 739 124 22 146 281 274 555
Vasi közép . . . 35616 472 474 946 '64 332 330 662 159 54 213 313 277 590
Veszprémi . . . 25219 340 359 699 16 276 257 533 151 72 223 259 241 500
Z a l a i ................... 3775 55 55 110 11 18 35 53 14 21 35 33 29 62

Összesen : 235108 3352 3195 6547 317 2382 25224904 1294 433 1727 2351 2263 4614

1 Ebből 20 a szombathelyi bábaképző-intézetben született.
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Reverzálist 
adott egyhá
zunk javára

Reverzálist 
adott ev. fél 
más vall.-nak

r. k. rcf. más
vall.

össze
sen r. k. ref. egyéb össze

sen

r. 
ka

th
.

Sí 1 e
gy

éb
1 ö

ss
ze

s. £
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yé

b
1 ö

ss
ze

s.

ti nő fi nő fi nő fi nő fi nő fi nő fi nő fi nő

G y ő ri . . . . 11 10 2 3 2 3 5 3 1 5 4 12 12 16 16
K em en e sa ljá i . 4 2 3 7 — 2 — — 3 9 4 8 - — — — 4 8 3 — — 3 12 — — 12
S o m o g y i . . . 19 12 4 4 1 4 2 4 7 12 6 5 — — — — 6 5 5 — - 5 — — — —

S o p ro n i a ls ó  . 6 3 2 2 — — - _ 2 2 2 1 — — — — 2 1 — 1 — 1 4 — — 4
S o p ro n i fe lső  . i 1 3 6 — — 1 — 4 6 — — — — — — — - 14 1 — 1" 12 — — 12
T o ln a - b a r  -so m . 67 55 — — __ — — — 15 11 — — — — — — 20 26 — — _ 7 — — — 27
V asi fe lső  . . 6 8 1 1 __ __ — — 1 1 2 3 — — — — 2 3 2 — — 2 2 — 1 3
V asi k ö z ép  . . 26 9 1 2 1 — — — 2 2 4 3 — — — — 4 3 6 — — 6 4 — — 4
V eszp rém i . . 12 7 5 4 — 3 1 — 6 7 2 6 4 8 — — 6 14 12 1 — 13 2 1 — 3
Z ala i . . . . 2 2 1 — 2 1 — 1 3 2 — 1 1 — — 1 1 —

Ö s s z e s e n  : 153 108 22 29 4 10 4 5 45 55 25 30 5 9 - 50 65 54 3 - 64 52 1 181

Ellenörizhetlen fökép a nagy gyülekezetekben, mint Sopron, Ágfalva stb.
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B) Nyilvános és házi isíenitisztelet.

Győri egyházmegye: „Az istenitisztelet látogatásában ez évben sem 
mutatkozott hanyatlás. Különösen az egyházi esztendő első felében minden 
gyülekezetben nagyszámú hallgatóság gyülekezett össze vasárnaponként 
templomainkban, a nagy ünnepekben pedig zsúfolásig megtöltötték híveink 
az istenházát. Házi istenitiszteletet azonban csakis falusi gyülekezeteinkben 
s ezekben is inkább csak ádventben és böjtben szoktak egyes buzgóbb csa
ládok tartani.“

Kemenesaljái egyházmegye : „Kivéve a nagy munkaidőt, kellő buzgóság 
tapasztalható. Hetenként reggeli könyörgés három helyen a nyári két hónap 
kivételével egész éven át, a többi anyaegyházban és a filiákban is csak az 
iskolai idő alatt tartatik, esti könyörgés ádvent és böjtben hetenként egyszer 
két helyen tartatik. Ádvent és böjtben minden anyagyülekezetben tartatnak 
irásmagyarázatok. Vasárnap délután egész éven át hat helyen irásmagyarázat, 
a többi helyeken és a filiákban is csak ima tartatik. A házi áhitat szórványo
san gyakorlatban van. Ima, énekeskönyv, valamint uj-testamentom mindenütt 
található, vallásos iratokat mindenütt szívesen olvasnak.“

Somogyi egyházmegye : „A nyilvános istenitisztelet látogatása kielégítő. 
Reggeli könyörgések a legtöbb helyen az iskolaév végéig tartatnak.“

Soproni alsó egyházmegye : „A nyilvános istenitiszteletek látogatásában 
a buzgalom nem lankad, sőt helyenként emelkedés tapasztalható, még a böjti 
s ádventi magyarázatok is szépszámú hallgatóság előtt folynak le. A házi 
áhitat gyakorlása többnyire az imakönyv s biblia olvasásában nyilvánul, de 
közös házi istenitisztelet — énekléssel, bibliaolvasással s imával — csak 
elvétve tapasztalható.“

Soproni felső egyházmegye. „Több gyülekezetből állandó a panasz, hogy 
a vasárnapi munka miatt főkép nyáron igen gyenge a templomlátogatás, ami 
egyébként mindenütt s állandóan sok kívánnivalót hagy hátra. Házi isteni
tisztelet tartása csak néhány gyülekezetben „elvétve“ van szokásban.“

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : „Miután a hozzám beérkezett 37 
jelentés közül csak 5 lelkész panaszkodik (Bikács, Dunaföldvár, Gyönk, 
Mekényes és Sárszentlőrincz) a hitbuzgóságnak hanyatlása s az egyháztagok
nak az istenitiszteletek látogatásában tanúsított közömbössége miatt, mely 
körülmény részben a nagy megadóztatás, részben a gyülekezet körében dúló 
viszálykodásra vezethető vissza ; s minthogy 9 gyülekezetben egész éven át, 
27-ben a téli időszakban, 12-ben még a délesti órákban is tartatnak könyör
gések, 24-ben pedig vagy az egész tél folyamán, vagy ádventben és böjtben 
irásmagyarázat is tartatik s csupán 2 gyülekezetben nem tartatnak reggeli 
könyörgések: a hitbuzgóság általában teljesen kielégíthetőnek mondható.“

Vasi felső egyházmegye: „12 egyházközségben „kellő“, 2 egyházközség
ben „buzgó“, 2 egyházközségben „igen jó“ és 1 egyházközségben „gyengébb, 
mint máskor“. A jelentés az utóbbi tény okát meg nem jelöli.“



Vasi közép egyházmegye: „Mindenütt kielégítő."
Veszprémi egyházmegye : „A templomi istenitisztelet látogatásában — ki

véve egyes helyeken a nyári hónapokat — általában kellő buzgóság nyilvá
nul. A házi áhítatot 12 egyházközségben szorgalmasabban, U-ben csak szór
ványosan gyakorolják. Egyházi lapokat, vallásos iratokat a hívek buzgón 
olvasnak.“

Zalai egyházmegye : „Az egyháztagok Isten házát elég szorgalmasan 
látogatják. Egyes családoknál a házi áhitat szokásban van. Köznapi isteni
tisztelet legtovább tartatik Kapolcson, szeptember 1-től julius 1-ig naponként, 
azontúl hetenként 2-szer. Kővágóörsön az iskolai idény után is hetenként 
1-szer. A többi egyházakban az iskolai idény alatt, Nagyvázsonyban az isko
lai idény alatt, de a hideg téli hónapok kivételével. Mindegyik egyházban 
vasárnap délután is van irásmagyarázat, ugyszinte böjti és ádventi reggeleken 
1—2-szer hetenként.“

A vallásos hitélet feltüntetésére szolgál a következő statisztikai kimutatás :

Az
egyházmegye

neve

Hányán éltek 
az úrvacsorájával

H ány  g y ü le 
k e z e tb e n  
ta r ta tn a k  
g y e rm ek - 

is ten i- 
t is z tc le te k  ?

Hány esetben mellőzték 
az egyházi szertartást

fi nő össze
sen

h á z a ssá g 
k ö té sn é l?

s z ü le té 
se k n é l?

eg y h áz-
k e lé s 
n é l?

te m e
té sn é l ?

G y ő r i ................ 3895 4875 8770 3 2 2 1
Kemenesaljái . . 2893 3726 6619 2 — — — —

Somogyi . . . . 3176 3469 6645 5 — — — —
Soproni alsó . . 2319 3124 5443 3 — — — —
Soproni felső . . 2457 2610 5067 7 — — 2 —
Tolna-bar.-som. . 12030 13740 25770 15 1 1 4 — —
Vasi felső . . . . 6048 8223 14271 11 2 — 87 —
Vasi közép . . . 11283 14645 25928 4 1 — 7 1 11
Veszprémi . . . 5931 7250 13181 7 2 — — —
Zalai.................... 504 705 1209 2 1

Összesen : 50536 62367 112903 49 19 4 94 12

1 A lelkész akadályoztatása miatt.
2 Győrött, Sopronban, Ruszton, Petőfalván egyáltalán nem szokás az egyházkelés.
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C) Belmissiói mozgalmak.

Az egyháziasság emelését czélzó nemes hivatásu munkásságról a követ
kező rovatos kimutatás nyújt képet:
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G y ő ri.................... 3 4 15 13 15 17 igen
Kemenesaljái . . . 2 2 7 27 12 29 igen
Somogyi................ 3 — 6 8 6 11 igen
Soproni alsó . . . 6 3 3 18 9 15 igen
Soproni felső . . . 8 1 10 9 12 8 igen
Tolna-bar.-somogyi 16 5 24 12 19 37 —
Vasi felső . . . . 7 3 8 7 12 11 az egyházul, gyámintézet
Vasi közép . . . . 5 2 6 19 6 1 1 alakulóban
Veszprémi . . . . 5 3 14 39 18 30 igen
Z a la i .................... 3 — 4 12 — 12 igen

Összesen : 58 23 97 164 109 181

D) Iskola és vallásoktatás.
Egyházkerületünk elemi népoktatásügyéről és az ily iskolákban végzett 

vallásoktatásról áttekintést nyújt ezen táblázatos kimutatás :
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ö ssz e 

sen fiú leány
ö ssz e 

sen fin leány
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k ö zn ap i 1 ism étlő  

i s k o l á b a n

Győri . . . 98 86 184 36 23 59 5 1 2 6 1 14 21 22
Kemenesaljái . 136 95 231 44 39 83 — — — 2 4 13 33
Somogyi . . 141 113 254 — 1 1 — — — 3 5 13 11
Soproni alsó . 34 28 62 11 13 24 4 8 212 — 3 9 26
Soproni felső . 15 19 34 236 257 493 — — — 3 5 12 13
Tolna-bar. som. 143 110 253 43 18 61 — — — 5 19 36 36
Vasi felső . . 114 84 198 12 22 34 11 7 i 18 1 4 17 41
Vasi közép 138 137 275 14 16 30 11 8 219 6 5 17 10
Veszprémi . . 137 128 265 45 54 9 9 2 1 3 2 19 23 44
Zalai . . . . 52 49 101 7 6 13

“
6 6 12

Összesen : 1008 849 1857 448 449 897.... 33 25 58 23 84 167 248

1 Ism étlü isk o la i ta n k ö te le s .
2 T e sti, szellem i fo g y a tk o z á s 'm ia t t
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E) Vagyoni állapot.

Az egyházmegyéknek, másodsorban pedig maguknak az egyházközsé
geknek anyagi viszonyait a beérkezett esperesi jelentések alapján a következő 
rovatos táblázatok mutatják :

a) Egyes egyházmegyék 1913. évi vagyoni állapota.

Az
egyházm egye

neve

Bevétel Kiadás
Pénztári
marad
vány

A házi
pénztár 

alaptőkéi

Egyéb
alaptőkéi

Egyház-
megyei

gyámoldai
alaptőke

Egyház-
megyei

belmissiói
alaptőke

K f K f K f K í K f K f K f

Győri . . . . 4221 55 4081 21 140 34 _ 10644 83 _ _ _

Kemenesaljái . 2771 73 2627 52 144 21 — - 3922 - — — 698 77

Somogyi . . . 2328 02 2328 02 — — — - — - — — 120 -

Soproni alsó . 1911 35 1885 10 26 25 — — 752 43 — - - —
Soproni felső . 7937 01 7642 21 294 80 - — 3754 42 26736 42 1555 42

Tolna bar.-som. 3958 86 3958 86

Vasi felső . . 4101 36 2888 92 1212 44 - - - - 30426 14 i __ —

Vasi közép . . 4829 23 4829 23 — — — — — — 16468 09 5122 -

Veszprémi . . 4535 78 4107 83 427 95 — — 225 32 25993 55 — —

Zalai . . . . 1570 57 1482 79 87 78 — - 4000 - — — - -

Összesen : 38165 46 35831 69 2333 77 — - 32299 - 99624 20 7496 19

1 A belmissiói alaptőkét az egyházmegyei gyámintézet kezeli és mutatja ki. Van „énekeskönyv-töke" : 
4212 K 09 f ; üsztöndij-alap 3800 K ; „Stcttner Gyula“-alap 2125 K 19 f.
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F) Kiválóbb mozzanatok, mint a hitélet és áldozatkészség nyilvánulásai 
az egyházmegyékben és egyes gyülekezetekben.

Grjyöri eg'.yliázmeg’.ye-

1. KISBABOT. Özv. Sokorai Sámuelné az Eőry-Sökorai-alap gyarapí
tására 100 kor.-t adott. Az anyagyülekezet Bodonhelylyel együttesen templomát 
javíttatta s berendezte 446 56 kor. erejéig.

2. NAGYBARÁTFALU. A tanitólakot 420 kor. erejéig tatarozta. Orgona
alapra egyesek 673-80 kor.-t adtak össze, szőnyeg-, illetve oltár-alapra pedig 
159 koronát.

3. BEZI-ENESE. Templomát és orgonáját 190 kor. erejéig javíttatta. 
Bezi (külön) iskoláját 200 kor. erejéig javíttatta.

4. BÖNYRÉTALAP. Épületeit 98'41 kor. erejéig javíttatta. Egyesek 80 
kor.-t adtak össze egyházi czélokra.

5. CS1KVÁND. Épületeit 57038 kor. erejéig tataroztatta, többen kisebb 
adományokkal járultak az egyház fenntartásához.

6. FELPÉCZ. Templomkapukat építtetett vasból 600 kor. erejéig. Épü
letei tatarozására 500 kor.-t fordított, 108 kor.-ért tizedes mérleget szerzett. — 
Tényö. Épületeit 178 60 kor. erejéig javította.

7. GYŐR. Épületeit 3365 25 kor. erejéig javíttatta. Jótékony czélokra 
gyűjtött és adott: házi szegényeknek 700 kor., özvegyeknek kegydij 187073 
kor., tanulók ösztöndíjára 2125 kor., elemi iskolások ruházására és élelmezé
sére 822 47 kor. stb. Az egyház saját czéljaira adakoztak : özv. Kozma Kál
mánná harang-alapra 2000 kor., Relie Dániel templomi függönyre 100 kor., 
Kolbe Nándor és neje oltárszőnyeget ajándékoztak 250 kor. értékben stb. 
A Szeretetházra adakoztak: özv. Kozma Kálmánná hagyománya 2000 kor., 
Győr szab. kir. város adománya 1000 kor., Relie Dániel 400 kor., Győri 
Első Takarékpénztár 120 kor., Győri Általános Takarékpénztár 250 kor., 
Simor Istvánné Budapestről 100 kor.,, győri ev. egyházmegye Barcza Gézáné 
alapítványának gyarapítására 130 kor., Egervári József 200 kor. stb. — Győr- 
ujfalu a tanítói lakást 275 kor. erejéig javíttatta, az egyház czéljaira Schricker 
László felügyelő 60 kor.-t adományozott. — Börcs iskolát és tanitólakot épí
tett 12000 kor. kiadással s iskolai felszerelésekre 746 70 kor.-t fordított. 
A hívek iskolaépítésre 1450 66 kor.-t adakoztak.

8. RÁBCZAKAP1 A lelkészlakot 3200 kor. kiadással renoválta.
9. KISPÉCZ-KAJÁR. A templomba uj orgonát, oltárt, keresztelőkövet, 

csillárokat szerzett be s a templom belsejét renováltatta 7700 kor. erejéig, 
egyházi épületeit 510 kor. kiadással javíttatta.

10. LÉBENY. Két tantermi! uj iskolát épített 14000 kor. kiadással, 
tanitólakát 150 kor. erejéig tatarozta, Major Katalin elhalt férje emlékére a 
gyülekezet javára 200 koronás, Győri Ilona pedig édes anyja emlékére 100 
koronás alapítványt tettek.
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11. LOVÁSZPATONA. Az egyházi épületeket 43051 kor. erejéig javít
tatta, gabonából 1408 kor.-t árult. Az egyház czéljaira egyesek összesen 
450'16 kor.-t adakoztak. — Nagydém. Tanitólakot épített 9377*26 kor. ere
jéig, temploma tetőzetét 451'75 kor. erejéig javította. Az országos gyűjtés ered
ménye 2171*10 kor. Az egyház saját czéljaira egyesek adakoztak: Mihályi 
István felügyelő 240 kor., Boross Kálmán tanító 50 kor., Káldy Ida 100 kor., 
Balázs István 100 kor. stb.

12. UJMALOMSOK. Iskolát alakított át 3629 52 kor. erejéig, egyházi 
épületeit 939*61 kor. kiadással javíttatta. Templom-alapra az ujmalomsoki 
gazdák és zsellérek 2000 kor.-t adományoztak, egyesek pedig 333 kor.-t.

13. MÉRGES. A tanitólaknál 301*51 kor. erejéig javításokat eszközölt, 
egyéb épületeit 128*30 kor. kiadással tatarozta. Néhai Pintér Juliánná örökösei 
az egyház czéljaira 400 koronás alapítványt tettek.

14. NAGYMÓRICZHIDA. Uj iskolatermet s tanitólakot épített 7719*02 
kor. erejéig, telket pedig 4707*15 kor.-ért szerzett. Egyesek iskolaépítésre 
740*80 kor.-t adtak össze, szabadrendelkezésre pedig 295 kor. folyt be a 
gyülekezeti pénztárba.

15. GYÖRSZEMERE. Összes egyházi épületeit 363*33 kor. erejéig tata
rozta, az iskolaterembe 200 kor. értékben 12 drb. uj padot csináltatott.

16. TÁRNOKRÉTI. Egyházi épületeit 1225 kor. erejéig javíttatta.
17. TÉT. Két iskolatermet újra padlóztatott s épületeit javíttatta 1490 

kor. erejéig. Özv. Nagy Jánosné a gyülekezeti szegények segélyezésére 400 
kor.-ás alapítványt tett. Csemez István felügyelő kezdeményezett alapítványát 
40 kor. újabb adomány nyal 125*14 kor.-ra emelte. A nőegylet a gyülekezeti 
szegényeket 100 koronával segélyezte, tőkéjét 1253 kor.-ra szaporítván fel, 
takarékpénztárilag gyümölcsözted.

K em enesaljíii eS'yházmeg.ye.

1. ALSÓLENDVA. Bérházára és iskolájára 507*32 kor.-t költött. Az 
egyház czéljaira többen 40*90 kor. áldozatot hoztak.

2. BOBA. Épületeire 224*53 koronát fordított. A nőegylct 40 koronát 
gyűjtött.

3. CSÖNGE. Özv. Puskás Istvánné sz. Sarródi Lidia a csöngei egyház
nak 100 kor.-t adott. — Ostficisszonyfa épületeire 115 kor.-t költött, a répcze- 
laki tüzkárosultaknak 125 kor.-t gyűjtött és egy szekér élelmiszert. Temploni- 
épitéshez kezdett.

4. GÉRCZE. Épületeit 925 kor. költséggel jókarba hozta. Az ifjúsági 
egyesület vagyona 940 kor.-ra emelkedett. A nőegylet 80*93 kor.-t gyűjtött.

5. KEMENESHŐGYÉSZ. A tanító lakását 428 kor. erejéig javította. — 
Magyargencs épületeire 269 kor.-t költött.

6. KEMENESMAGAS1. Benkő Béla budapesti építőmester esküvője 
alkalmával 100 kor.-t adott a gyülekezetnek.
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7. KISSOMLÓ. Toronyra és orgonára 361 kor.-t költött. — Borgáta. 
Épületeit 115 kor. erejéig javította. — Duka. Iskolájára 200 kor.-t fordított. — 
Kaid. Tanitólakát 289 kor. erejéig javította.

8. NAGYSIMONYI. Épületeit 291 kor. költséggel jókarba hozta.
9. NEMESDÖMÖLK. Épületeire 1243 kor.-t költött. — Alsómesteri. Épü

leteire 112 kor.-t fordított.— Alsóság épületeit 145 kor. költséggel jókarba 
helyezte. — Czelldörnölk. A községtől 290 kor. segélyt nyert. — Ketnenesmihályfa. 
Iskolára és melléképületekre 427 kor.-t fordított. — Kemenessömjén. Épületeit 
222 kor. költség erejég javította. — Kis- és Nagy-Köcsk. A tanitólak mellék- 
épületeire 674 kor.-t fordított. — Tokorcs. Gazdasági épületekre 387 kor.-t költött.

10. PUSZTASZENTLÁSZLÓ. Templomát és tornyát 6216 kor. erejéig 
megújította. Kölcsönvett 733 kor.-t. A nőegylet toronyórát szerzett 1200 kor. 
költséggel, oltárteritőt 100 kor.-ért. Templomra adakoztak többen 128 kor.-t, 
Grunner Károly felügyelő 100 kor.-t, Mihályi Gyula lelkészlakásra 50 kor.-t.
— Barlahida. A nőegylet az iskolába, mely imaterem is, 500 kor.-ért orgona- 
harmóniumot szerzett.

11. VÖNÖCZK. Épületeire 250 kor.-t költött, iskolai könyvtárra 80 kor.-t 
áldozott. Rádóczi Boda Jolán férj. dr. Miskolczy Imréné úrnő s testvérei Boda 
Jenő, Boda Dezső elhalt szüleik emlékére a templomra 300 kor.-t ajándékoz
tak. A nőegylet 47'60 kor.-t gyűjtött.

12. ZALAEGERSZEG. Többen az egyház czéljaira 87 kor.-t adakoztak.
13. ZALAISTVÁND. Épületeit 657 kor. erejéig javította. A gyülekezeti 

tagok templomra 67 kor.-t ajándékoztak, a szórványbeli hívek pedig 90 kor.-t.
— Zalaszentgrót. Kiszling Sámuel emlékére gyermekei 100 kor.-t ajándékoztak.

Az esperesség tagja a Protestáns irodalmi társaságnak, Luther-társaság- 
nak, budapesti protestáns árvaháznak.

Som ogyi egyházm egye.

1. ANTUNOVÁCZ. Adósságából 806 kor.-t törlesztett, az egyházfenntar
tási tőkéje 700 kor., az egyház czéljaira adtak egyesek összesen 126 kor.-t, 
jótékony czélra 57 kor.-t.

2. GYÉKÉNYES. Egyházfenntartási tőkéje 1478 kor., különféle alap 
6523 kor. Épített 1572 kor., javított 454 kor. költséggel. Szalay lelkész és 
neje Balogh Ilona 100 koronás alapítványt tett. Egyesek ajándéké 168 kor.

3. HRASZTOVÁCZ. Templomépitési alap 7845 kor., javítás költsége 
265 kor., segélyt kap: Gusztáv Adolf egylettől, horvát kormánytól 1865 kor.-t, 
a lelkész a horvát kormánytól 300 kor.-t.

4. IHAROSBERÉNY. Javított lelkészlaknál 1300 kor. erejéig, adósságá
ból 1000 kor.-t törlesztett, a nőegylet az egyház czéljaira 200 kor.-t adott. — 
Pogdnyszentpéter. Adósságából 400 kor.-t törlesztett.

5. LÉGRÁD. Javított 183 kor. erejéig, oltárteritőt vett 130 koronáért.
6. MALI-BASZTÁJI. Adósságából 2000 kor.-t törlesztett, haranglábot 

építtetett 187 kor.-ért, javított 60 kor. erejéig.
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7. NAGYKANIZSA. Fenntartási alap 384 kor., javításra fordított 521 
kor.-t, harangokat vett 4900 kor.-ért, adósságából törlesztett 415 kor.-t, ada
koztak egyesek 110 kor.-t.

8. NEMESPÁTRÓ. Egyházfenntartási tőkéje 16980 kor., javítást esz
közölt 1194 kor. erejéig, egyesek adakoztak 93 kor.-t, jótékony czélra 51 kor.-t.

9. PORROGSZENTKIRÁLY. Egyházfenntartási alap 2249 kor., egyéb 
alap 11460 kor., javításra 300 kor.-t fordított. Egyesek ajándékoztak összesen 
336 kor.-t. Csurgói fiókegyház iskola-alapja 39760 kor. Porrog javításra 
250 kor.-t költött. — Barcs. Adósságából 400 kor.-t törlesztett, javításra 137 
kor.-t fordított.

10. POZSEGA. Adóssága 15000 kor., vett harmóniumot, épített szószéket 
1421 kor.-ért, segélyt kapott 6000 kor.-t, horvát kormánytól 200 kor.-t, egye
sek adtak 175 kor.-t.

11. SURD. Egyházfenntartási alap 6000 kor., templom-alap 175 kor., 
magtár 1200 klg. búza, orgonát vett 1055 kor.-ért, a lelkészlaknál mosó
konyhát épített 2400 kor.-ért, adósságából 600 kor.-t törlesztett. Orgonára, a 
gyülekezet czéljaira adakoztak 890 kor.-t. — Úszó. Javításokra 493 kor.-t 
fordított, adósságából 436 kor.-t törlesztett.

12. SAND. Templomépitési alapja 4608 kor., fenntartási alap 79 kor., 
adósságot törlesztett 192 kor.-t.

13. SZEPETNEK. Az iskolánál Fuchsz János egyháztag 610 kor. ala
pítványt tett.

14. VESE. Egyházfenntartási alap 8759 kor., határozott czélu alap 4000 
kor. Magtár van 3400 kgl. búza, 5600 kgl. rozs, jótékony czélra 80 kor.-t 
gyűjtött. — Szökedencs. Egyházfenntartási alap 2000 kor., tanitófizetési alap 
800 kor., egyéb alap 320 kor., javításra 200 kor.-t adott.

15. ZÁGRÁB. Bevétele 4124 kor., kiadása 5781 kor., iskolai bevétele 
24842 kor., összesen 28966 kor. A nőegylet bevétele 1413 kor., melyet sze
gények istápolására s az egyház czéljaira fordított.

{“»Soproni alssö og’.y 1»í»

1. BELED. Javításokra 778 K-t fordított. 2141O-öI temetőfundust vásá
rolt 3020 K értékben. Özv. Dancz Jánosné újabb 50 K alapítványt tett. Néhai 
Szalay Ferenczné 400 K hagyományozott. Berecz Gábor nyug. tanító uj ha
rangra 1574 K- t gyűjtött. — Edve. Alaptőkéit 102! K-ra emelte. — Vásárosfaln. 
Épületeit 157 K erejéig javíttatta. Özv. Kovács Dávidné 400 K alapítványt tett.

2. BÜK. Javításokra 500 K-t fordított. Alapítványokat tettek : B. Solymossy 
Ödön felügyelő 300 K, Hetyéssy Jánosné 400 K, Berzsenyi Gyula egy drb. 
takarékpénztári részvényt, kisebb adományokból befolyt 160 K.

3. FARÁD. Épületeit 988 K költséggel javíttatta. Szabó László 1985D-Ö1 
szántóföldet, özv. Horváth Jánosné 400 K készpénz alapítványt tett. Kisebb 
adományokból befolyt 100 K. — Jobaháza. Iskola épületét 194 K költséggel 
javíttatta.
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4. NAGYGERESD. A lelkészlakásnál 196 K költséggel vízlevezető csator
nát épitett. Orgonáját 290 K erejéig javíttatta. — Nemesládony. Épületeit 111 K 
költséggel javíttatta. Ménes Jánosné szül. Kis Zsófia 300 K-t hagyott fönntartási 
alapra. — Pórládony. Javításokra 80 K-t költött.

5. NEMESKÉR. Javítás 260 K. Templom és orgona-alapra összesen 
7282 K-t gyűjtött, melyhez br. Solymossy Ödön 800 K, br. Berg Miksa 200 K, 
Schöller és Társa 100 K, Rupprecht Olivér 100 K, nőegyletek 120 K, dr. 
Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő 40 K, Simon Géza 20 K, Nemeskér anya- 
egyház 318 K, Alszopor filia 158 K, Felszopor 235 K, Makkoshetye 96 K, 
Ságh 90 K, Simaháza 30 K, Berény 13 K, Lövő 49 K-val járult. Egy névtelen 
templom-alapra 100 K, néh. Ábrahám Sándorné 200 K, Deutsch de la Meurthe 
Páris 100 K-t hagyott. — Alszopor. Javítás 400 K, egy belső telket vásárolt 
5052 K értékben.

6. SZAKONY. Javítás 532 K, Kolonits Sándor templom-alapra 100 K, 
ugyanerre kisebb alapítványok 308 K.

7. SZILSÁRKÁNY. Javításokra 344 K-t fordított. Az egyház czéljaira Kiss 
Elek végrendeletileg 1000 K hagyott, Varga Dezső 60 K, Rábaközi Takarékpénz
tár 20 K-t adott. — Németi. Javítás 151 K.

8. RÁBASZENTANDRÁS. Javítás 374 K. — Sobor. Uj iskolát épitett
15.000 K erejéig.

9. VADOSFA. Javítás 270 K. Adakozók: Dr. Ajkay Béla 130 K, Németh 
István Kisfalud 500 K, özv. Karsay Bálintné 200 K. Kisebb adományok 48 K. 
— Mihályi. Javítás 300 K. — Gyóró. Építés 120 K. Javítás 146. — Magyar- 
keresztur. Épületjavitás 128 K. — Zsebeliáza. Javítás 19 K. — Potyond. Ja
vítás 146 K.

Soproni felső egyházm egye.
\

1. ÁGFALVA. Javításokra és beruházásokra 1255 kor.-t fordított, iskola- 
épitési adósságából 964 kor.-t törlesztett, jótékony czélokra 108 kor.-t adott. — 
Sopronbánfalva. Az állami iskola tatarozására s a temető rendbentartására 
589 kor.-t költött, két tanítói lakásnak tanteremmé átépítését s berendezését 
6500 kölcsönvett tőkével eszközölte, 750 kor. adósságot törlesztett. Templom- 
épitési s egyéb czéljaira Lulh. Gotteskastentől 382 kor. segélyben részesült, 
a saját köréből ugyané czélokra 446 kor.-t adott és kapott. — Lépesfalva. 
360 kor.-t fordított épületeinek tatarozására, toronyórát vett 1040 kor. költsé
gen s 48 kor.-t adott jótékony czélokra.

2. BALF. Paplakot épitett 17000 kor. költségen, mihez 13470 kor. köl
csönt vett fel. Épületei tatarozására 217 kor.-t fordított s 580 kor. adósságot 
törlesztett. Özv. Schönbauer Erzsébet konventi járulékainak megváltása czimén 
1000 kor. alapítványt tett. A templomépitési alapra, valamint a papiak épí
téséhez egyesek 416 kor.-t és 4000 drb. téglát ajándékoztak, a helyi nőegylet 
200 kor.-t adott.
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3. CSÁVA. 700 kor. kiadással az egyik tanítónak egy szobát építtetett 
és 369 kor.-t fordított épületeinek rendben tartására.

4. FERTŐMEGGYES. Épületeinek tatarozására s a harmadik tanterem 
berendezésére 1885 kor.-t fordított, 200 koronán harmóniumot vásárolt.

5. HARKA. A tornyot 800, többi épületeit 600 kor. költséggel tataroztatta.
6. RABOLD 275 kor., Felsöpéterfa 180 kor.-t fordított épületeinek rend

ben tartására.
7. LAJTAUJFALU. A templomkertben 110 kor. költséggel kutat furatott, 

a juttagyártól 200 kor., a politikai községtől szintén 200 kor. segélyben 
részesült. — Kismarton 638’50 kor. segélyt nyert több oldalról templomépi- 
tési alapjára s szükségleteinek fedezésére.

8. LOCSMÁND. Épületeit 819 kor. költséggel rendbehozatta, gyáminté
zeti czélokra 225 kor.-t fordított.

9. PETŐFALVA 390 kor., Borbolya 120 kor.-t fordított épületeinek 
tatarozására.

10. RUSZT. Tatarozásra 171 kor., jótékony czélokra 119 kor.-t fordított, 
szegényeinek 56 kor.-t adott, egyesektől 27 kor. adományt kapott.

11. SOPRON. 9997 kor.-t fordított épületeinek fenntartására s 3367 kor. 
adósságot törlesztett. Egyesektől 5400 kor.-t örökölt s 311 kor.-t kapott. Árva
házában 31 árváról gondoskodott; az ifusági egyletnek 281, a testvér
egyesületnek 3761 tagja volt, kik 2568 orvosi rendelésben részesültek s 80 
halott az egyesület költségén temettetett el. A gyülekezeti betegek ápo
lását három diakonissza-nővér végezte. A karácsonyfa-nőegylet 207 gyermek 
felruházásáról gondoskodott. A gyülekezet sokoldalú szeretetmunkájáról az évi 
értesítő nyújt kimerítő felvilágosítást.

12. VEPERD. Épületeit 300 kor. költséggel rendbe hozatta, 600 kor. 
adósságot törlesztett, templomépitési alapjához egyes hivei 90 kor.-t adtak.

13. KIR. ORSZ. FEGYINTÉZET. SOPRON KÖB ID-TELEP. Itt 1913-ban 
48 evangélikus, 113 református és 1 unitárius, összesen 162 protestáns 
fegyencz állt Heszler Samu intézeti lelkész hű lelkipásztori gondozása alatt, 
ki 68 rendes istenitiszteletet, 56 imaórát tartott velük s az egyházi énekben, 
sőt a karékben is buzgón gyakorolta őket. A három főünnepen az urasztalá- 
hoz járult összesen 177 fegyencz. Különös gonddal vezette be őket külön 
bibliai órában a Szentirás ismertetésébe s az e czélból tartott vizsgán jól 
megállt 36, középszerűen 80 s csak 25 bizonyult hanyagnak a 144 résztvevő 
közül. Vasárnap délutánonként pedig vegyes felekezetű fegyencz-hailgatóság 
előtt tartott különféle lelket és kedélyt nemesitő tárgyról felolvasásokat. 
Azonkívül a fegyintézet szolgálatában álló szabad híveket (11 család) is 
gondozta, kik tulajdonképen vele együtt a soproni gyülekezethez tartoznának 
s 11 gyermeket részesített heti 3 órában hitoktatásban.

Az egyházmegyei belmissiói egyletnek 138 29 kor. bevétele s 81 '58 kor. 
kiadása volt, vagyona pedig 1555'42 kor.
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T olna-baranya-som ogji egyházm egye.

1. ALSÓNÁNA. Épített lelkészlakot 15.398-78 kor. költséggel; javíttatta 
gazdasági épületeit 400 kor. költséggel, szerzett 5 drb. iskolapadot és a
III. sorsz. tanító részére 1 drb. kályhát 185 kor. értékben, törlesztett 4300 kor. 
adósságot, kölcsönvett 3000 kor.-t, az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
összesen 95 koronát.

2. BÁTAAPÁTI. Az iskolaépületeket javíttatta 433 kor. 66 fill, költség
gel, törlesztett 1400 kor. adósságot, az egyház saját céljaira adakoztak egye
sek 76 koronát, többen oltári gyertyákat. — Zsibrik. Javíttatta a tanitólakást 
84 kor. költséggel, szerzett 4 drb. templomzsalut 300 koronáért, az egyház- 
község saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 167 kor. 40 fill.-t.

3. BIKÁCS. Javíttatta a lelkészlakot 1433 kor. 32 fill, költséggel, átvett 
Reich Sándor lelkésztől több beruházást 150 kor. értékben.

4. BONYHÁD. Középületeit tatarozta és III. tanitólakást létesített 
1489 kor. 54 fill, költséggel, szerzett uj iskolapadokat, tanszereket és torony
órát 2132 kor. 82 fill, értékben, törlesztett 1800 kor. adósságot, kölcsönvett 
1800 koronát, az egyházközség saját czéljaira egyesek 360 kor. 56 fill.-t.

5. CSIKOSTÖTTÖS. Épített uj iskolát és tanitólakot 16.380 kor. költ
séggel, javíttatta a lelkészlakot 1635 kor. 7 fill, költséggel, szerzett egy 
Wertheim-szekrényt 127 kor. 50 fill, értékben, törlesztett 1700 kor. adósságot, 
kölcsönvett 19000 koronát, eladott épületanyagokat 300 kor. árban, a liács- 
pettendi templom építésére 6 koronát adott. Az egyházközség saját czéljaira 
adakoztak összesen 172 koronát, Jarch Miklós és Satt Henrik urvacsorai 
bort adtak, Zettl József lelkész uj keresztelő követ ajándékozott. — Gerényes. 
Törlesztett 4704 kor. 48 fill, adósságot, az egyház saját czéljaira adakoztak 
összesen 44 koronát. — Szabadi. Épített az iskolaudvarban és az utczán 
járdát 120 kor. költséggel, tatarozta a templomot és javíttatta annak lépcsőit 
145 kor. erejéig, segélyt kapott az egyházközség a politikai községtől 94 kor. 
30 fill.-t, az egyház saját czéljaira adakoztak összesen 66 koronát. — Tékes. 
A templomtér körül kaput és vasrácsai alkalmazott 844 kor. 2 fill, költséggel, 
kaput és 2 drb. padot csináltatott 93 kor. költséggel, törlesztett 1120 koronát, 
kölcsönvett 1720 koronát, az egyház saját czéljaira, még pedig uj oltárra 
adakoztak egyesek 93 koronát.

6. DUNAFÖLDVÁR. Javíttatta egyházi épületeit és megrongált templom
tetőt és tornyot 843 kor. 63 fill, költséggel, törlesztett 777 kor. 86 fill, adós
ságot, segélyt kapott az egyházközség a templom és torony kijavítására egy 
kegyes úrnőtől 600 koronát, a sárszentlőrinczi egyházközségtől 20 kor. 15 fill.-t, 
tandijkárpótlás czimén az államtól 2011 kor. 33 fill.-t, egyes szegény gyüleke
zetek részére 6 koronát gyűjtött, a nőegylet oltárra és szegény gyermekek részére 
68 kor. 56 fill.-t gyűjtött, az egyház saját czéljaira adakoztak és pedig a 
templomépitési adósság törlesztésére Horgos Gyürgyné Bölcskéről 1 koronát,

Evang. püspöki jelentés, 1914. 4
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lelkész-alapra 21 kor. 20 fill.-t, ezenkívül a helybeli takarékpénztárak és egye
sek a nőegyletnek 81 kor. 70 fillért adományoztak.

7. ECSËNY. Összes egyházi épületeit tatarozta 415 kor. 7 fill, költséggel, 
törlesztett 250 kor. adósságot, az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
204 kor. 80 fillért. — Hácspeítend. Egyházi épületeit tatarozta 70 kor. 23 fill, 
költséggel, törlesztett 400 kor. adósságot, az egyház saját czéljaira adakoztak 
egyesek 51 kor. 50 fillért. — Polátiy. Épített egy félszert 45 kor. 72 fill, 
költséggel, egyházi épületeit tatarozta 17 kor. 98 fill, költséggel, szerzett egy 
uj vaskályhát és egy iskolai bélyegzőt 128 kor. 70 fill, értékben, a bácsi 
egyházközség templom építésére 60 koronát adott. — Vámos. Épített az 
iskolai épületbe illemhelyei 50 kor. 60 fill, költséggel, javíttatta az iskolai 
ablakokat és. gazdasági épületeket 28 kor. 6 fill, költséggel. Eladott élőfákat 
51 kor. 70 fill, árban, segélyt kapott a politikai községtől 150 koronát, az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 31 koronát, többen oltári 
és csillárgyertyákat.

8. FELSÖNÁNA. Középületeit javíttatta 615 kor. 76 fill, költséggel, 
szerzett tanszereket, harangkötelet és egyéb felszerelést 228 kor. 6 fill, érték
ben, jótékony czélokra gyűjtött 13 kor. 12 fillért, az egyház saját czéljaira 
adakoztak (toronyóra alapra) egyesek összesen 109 koronát, egy házaspár 
2 szószékteritőt 36 kor. értékben, többen oltári gyertyákat.

9. GYÖNK. Javíttatta összes épületeit 1816 kor. 53 fill, erejéig, törlesz
tett 1000 kor. adósságot, kölcsönvett 2500 koronát, az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek összesen 45 koronát. — Miszla. Tatarozta az imaházat és 
tanitólakást 30 kor. 20 fill, költséggel. — Udvari. Egyházi épületeit javíttatta 
219 kor. 32 fill, költséggel, eladott fát és füvet 261 kor. 35 fill, árban, ada
kozott a csúcsai egyháznak 38 kor. 40 fill.-t, az egyház saját czéljaira ada
koztak egyesek összesen 212 kor. 65 fill.-t, karácsonyfára többen 62 kor. 
40 fill.-t adtak.

10. GYÖRKÖNY. Segélyt kapott a politikai községtől 400 koronát, az 
egyház saját céljaira adakoztak egyesek összesen 191 kor. 61 fillért.

11. HIDASD. Tatarozta templomát, iskoláit, paplakot 500 kor. költséggel. 
Beszerzett uj tanterem felszerelést 600 kor. értékben, kölcsönvett 300 koronát, 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 44 koronát, többen 
gyertyákat. — Maráza. Tatarozta iskolaépületét 100 korona költséggel, tör
lesztett 300 kor. adósságot, az egyház saját céljaira adakozott Schöll Lajos 
lelkész 30 koronát.

12. 1ZMÉNY. Uj lelkészlakot építtetett 7494 kor. 87 fill, költséggel, szer
zett egy uj toronyórát 1200 kor. értékben, kölcsönvett 1021 kor. 47 fill.-t, 
eladta a régi lelkészlak különböző anyagát 987 kor. 73 fill, árban, az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek toronyórára 89 koronát. — Győré. Törlesz-. 
tett 2800 kor. adósságot, az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek össze
sen 15 koronát, Kronenwald György 1 drb. kályhát 46 kor. értékben.
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13. KÁCSFALU. Egyházi épületei tatarozására és a telkek rendbentar- 
tására fordított 530 kor. 30 fillért, szerzett 2 uj harangot vasállvánnyal és a 
templomtetőt ujból befedette 500 kor. költséggel, kölcsönvett 1300 koronát, 
eladta régi harangjait 609 60 kor. árban. Schaumburg Lippe uralkodó herczegé- 
től kapott a gyülekezet 300 kor.-t, a lelkész ugyanettől 400 kor.-t; az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek : Elversz egyházközségi felügyelő egy torony
órát 1120 kor. értékben; ugyanő harangok beszerzésére 100 kor.-t, ugyan
erre a czélra Spielmann Pál 20 kor.-t. A lelkész a megye területén eszközölt 
gyűjtést az „Elversz-alap“-ra : 402 04 kor.-t; az egyház ajándéka ugyanezen 
czélra 78-38 kor.-t; a toronyóra fenntartási alapra 5535 kor.-t; a reformácziói 
jubileumi alapra egyesek 19 kor.-t, az egyházközség 8874 koronát.

14. KALAZNÓ. Tataroztatta összes egyházi épületeit, ujrafestette a lel
készlak ajtóit és ablakait 283‘40 kor. költséggel. Törlesztett 400 kor. adóssá
got; eladott gabonát 9448 kor. árban; az egyház saját czéljaira adakoztak 
és pedig harang-alapra egyesek összesen 102 kor.-t; az oltárteritő-alapra 
Dechert Illés 20 koronát.

15. KAPOSSZEKCSÖ. Javíttatta az iskola tantermeiben a padlózást 106 
korona költséggel ; szerzett egy uj kályhát az iskolába, uj kutat, uj ürmérté- 
keket 31010 kor. értékben; törlesztett 168475 kor. adósságot; árvízkárosul
taknak gyűjtött 7020 kor.-t; kínai missióra 45'60 kor.-t; az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek: ifj. Reichert Gyula lelkész, gyülekezeti diakonissza
alap létesítésére 200 kor.-t, többen gyertyákat és urvacsorai bort.

16. KESZÖH1DEGKUT. Tataroztatta templomát 1500 korona erejéig. 
Adósságot törlesztett 200 kor.-t; kölcsönvett 1000 kor.-t; az egyház saját 
czéljaira adakoztak egyesek összesen 161 kor.-t. — Belecska. Törlesztett 
2500 K adósságot ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 53 K-t.

17. KÉTY. Javíttatta a II. tanítói lakot 800 kor., a többi egyházi épüle
teket 400 kor., összesen 1200 kor. költséggel; eperjesi tápintézetre 2 kor.-t; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 248 kor.-t, többen 
csillárgyertyát és urvacsorai bort és Stein Henrik 2 padot. — Murga. Egyházi 
épületeit tataroztatta 100 K erejéig; törlesztett 340 kor. adósságot; az egyház- 
község saját czéljaira adakoztak egyesek : egy oltárképet 70 kor. értékben, 
orgona-alapra 20 kor.-t.

18. KISMÁNYOK. Javíttatta egyházi épületeit 262‘62 kor. költséggel ; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 21 kor.-t. — Váralja. 
Az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 12 koronát,

19. KISTORMÁS. Javíttatta alaposan templomát 30201 81 kor. költséggel ; 
ugyancsak javíttatta egyházi épületeit 1710 70 kor. költséggel; szerzett uj 
orgonát, csillárt 618399 kor. árban; eladott régi templomi épületfát, orgona 
czinksipokat, fatörmeléket, búzát, temetőfüvet 2241'47 kor. árban; az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 148 kor.-t; a reformáczió 400 éves 
emlékére felállítandó Luther-szoborra adományoztak egyesek összesen 169 24 
kor.-t. — Hangospuszta. Javíttatta templomát 1645 kor. költséggel; törlesz-

4 *
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tett 2349'80 kor. tőkét kamattal együtt ; eladott temetőfüvet és fatörmeléket 
10 korona 50 fillér árban; az egyház saját czéljaira adakoztak összesen 
52 kor. 40 fillért.

20. KÖLESD. Építtetett a tanítói lakásnál nyári konyhát 800 kor. költ
séggel ; javíttatta a templomot és a tanítói lakásnál a melléképületeket 400 
kor. költséggel. Törlesztett 1000 kor. adósságot; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek összesen 89 koronát.

21. KÖTSE. Javíttatta a felső iskolát és paplakot 750 K-ért ; szerzett 
3 kályhát és egy Wertheim-szekrényt 300 kor. értékben ; adakoztak temp
lomokra, iskolákra 8 kor.-t; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
összesen 27 koronát.

22. MAGYARBOLY. Lelkész kapott községi segélyt 300 kor.-t; az egy
ház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 228 kor.-t; karácsonyfára 
többen 40-42 koronát. — Borjúd. Templomát és iskolaépületét javíttatta 
15977 kor. költséggel; törlesztett 1200 kor. adósságot; eladott fát 10 kor. 
árban; segélyt kapott az egyház a politikai községtől 194 koronát. — Iván- 
dárda. Templomtornyát újra fedette és javíttatta 2614-80 kor. költséggel; 
kölcsönvett 2000 kor.-t; eladott épületfát 285'80 kor. árban.

23. MAJOS. Tataroztatta középületeit 200 kor. költséggel; egyes szegény 
egyházak és iskolák részére 16 kor.-t gyűjtött; az egyház saját czéljaira 
adakoztak egyesek összesen 66 kor.-t; Junkert Henrik és neje Wolf Krisztina 
1 darab aranyozott ostyatartót adományozott 12 kor. értékben.

24. MEKÉNYES. Tataroztatta egyházi épületeit 764-45 kor. költséggel ; 
törlesztett 4000 kor. adósságot ; kölcsönvett 2000 kor.-t ; a torzsai konfir- 
mándus otthonnak 4-30 kor.-t; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 
az orgona-alapra 210 kor.-t, a nőegyletre 73 koronát. — Nagyhajmás. Javít
tatta egyházi épületeit és uj kerítést készíttetett 318' 11 kor. költséggel; az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 18 koronát.

25. MUCSFA. Szerzett iskolai felszereléseket 399 50 kor. értékben ; tör
lesztett 5303 kor. adósságot; gyűjtött a Löw-alapra 2 kor.-t; az egyház saját 
czéljaira adakoztak és pedig orgona-alapra összesen 99 koronát.

26. NAGYBÁBONY. A lelkész- és tanitólakot javíttatta 4993'30 kor. 
költséggel ; törlesztett 300 kor. adósságot ; kölcsönvett 5400 kor.-t ; az egyház 
saját czéljaira adakoztak és pedig iskolai könyvtárra 8 kor.-t, egyházi czé- 
lokra 20 koronát.

27. NAGYSZOKOLY. A tanitólaknál téglakerítést épített 200 kor.-ért ; 
szerzett egy templomi csillárt 300 kor. értékben ; kölcsönvett 800 kor.-t. — 
Tolnatamási. Egyesek a templom-alapra 8870 koronát adakoztak.

28. PAKS. Egyházi épületeit tataroztatta 967‘32 kor. költséggel.
29. PÉCS.
30. RÁCZKOZÁR. Lelkészlakban a padlózatot és a tanitólakot javíttatta 

380 kor. költséggel; törlesztett 5000 kor. adósságot; templom-felszerelési 
alapjára gyűjtött 6973 kor.-t; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek
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összesen 27 kor.-t. — Tófii. Tataroztatta egyházi épületeit 19-40 kor. költ
séggel; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 17 60 koronát.

31. SÁRSZENTLÖR1NCZ. Egyházi épületeit tataroztatta 620-86 kor. 
költséggel ; szerzett egy szekrényt az iskolakönyvtár részére és két anyaköny
vet 92-60 kor. értékben ; törlesztett 4455 kor. adósságot ; kölcsönvett 2955-55 
kor.-t ; eladott szálfákat 864-40 kor. árban ; segélyt kapott a lelkész a köz
ségtől 300 kor.-t ; jótékonyczélokra gyűjtött összesen 202-54 kor.-t ; az egyház 
saját czéljaira adakoztak 50 kor.-t. — Pálfa. Épületeit tataroztatta 102-09 kor. 
költséggel; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek 1560 koronát.

32. SÁRSZENTMIKLÖS. Törlesztett 200 kor. adósságot; az egyház 
saját czéljaira adakoztak egyesek 64 20 koronát.

33. SOMOGYDÖRÖCSKE. — Gaciács. Szerzett egy uj kaput 40 kor. 
értékben; törlesztett 1332 kor. adósságot. — Somogyszil. Az iskola- és 
templomtetőt cserepeztette 200-90 kor. költséggel ; az iskola a polgári köz
ségtől nyugdij-alapra 8530 kor.-t kapott; az egyház saját czéljaira adakoz
tak egyesek 11 koronát. — Boruiya. Törlesztett 200 kor. adósságot.

34. SZÁRAZD. Kölcsönvett 600 koronát.
35. SZEKSZÁRD, Szerzett könyveket és templomi felszerelést 20’93 kor. 

értékben ; az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek templom-alapra 25 
kor.-t. — Jánosmajor. Az egyház saját czéljaira adakoztak és pedig szent
edényekre összesen 12 kor.-t. — Kistengelicz. Az egyház saját czéljaira ada
koztak egyesek és pedig harmóniumra 151-40 koronát.

36. TAB. Javíttatta a paróchia és udvar bástyáját 2020 kor. költséggel ; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 64 kor.-t. — Magyarkér. 
Gazdasági épületet készíttetett 1500 kor. költséggel; kölcsönvett 660 kor.-t; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek összesen 137-91 kor.-t; a márcz. 
15-iki mulatság jövedelméből 35 kor.-t. — Torvaj. A tanitólakásra ajtókat 
és ablakokat készíttetett 240 kor. költséggel; törlesztett 45'13 kor. adósságot; 
az egyház saját czéljaira adakozott Zakocs Ferencz 20 koronát.

37. TOLNANÉMEDI. Épített kántortanitói lakot 5266 korona költ
séggel; törlesztett 300 korona adósságot; kölcsönvett 3100 koronát; az 
egyház saját czéljaira adakoztak egyesek és pedig templom-alapra összesen
52-40 koronát.

38. VARSÁD. Egyházi épületeit tataroztatta 372 22 kor. költséggel ; 
szerzett tanszereket és könyveket 11849 kor. értékben; törlesztett 1378-66 
kor. adósságot; kölcsönvett 1378-66 kor.-t; eladott téglát 378‘69 kor. árban; 
az egyház saját czéljaira adakoztak egyesek és pedig harmóniumra 200 kor.-t ; 
a karácsonyfa-ünnepélyre 46'96 kor.-t; egyházi alapra 50'40 koronát.
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V ;itsí felső egyházmegye.

1. ALHÓ egyházközség 126 darab halotti énekeskönyvet adott el 126 
koronáért. Belmissiói czélra gyűjtött 141 *15 koronát. Az egyház saját czéljaira 
adott Stumpf Sámuel özvegye Alhó 20 koronát, Koch J. özvegye Kiczlédről 
10 koronát, Böhm János özvegye Kiczlédről 10 koronát, néhai Fink József 
Amerikában élő nővérei (alhóiak) 20 koronát és egyesek gyertyákat 56 kor. 
értékben. Alhó iskoláit 553-50 korona erejéig javíttatta. Az iskola részére 
8F50 korona értékben ifjúsági könyveket szerzett be a könyvtár gyarapítására. 
Stukits Imre molnár, róm. kath. alhói lakos 20 korona értékben kavicsot 
ajándékozott. — Lipótfalva 237-12 koronát fordított iskolájának javítására. 
Kiczléd fiókgyülekezet részéről 60 korona adományban részesült iskolája 
javára. — Őribiikkösd iskolaépülete karbantartására 360'15 koronát fordított. 
— Vasfarkasfalva iskolaépületeinek tatarozását 450 koronáért foganatosította. 
A politikai községtől 21 korona segélyben részesült. — Vaskotnját 250 kor. 
erejéig javíttatta iskolaépületét.

2. ALSÓLÖVŐ egyházközség egyházi épületeinek javítására 277-07 kor.-t 
fordított. Belmissiói czélokra 37‘97 korona gyűlt be, a felsőlövői tanintézetek
nek 10 koronát adományozott Az egyház saját czéljaira egyesek összesen 
41 koronát adtak. A nőegylet bevétele 102 koronát tett ki.

3. BOROSTYÁNKŐ egyházközség belmissiói czélokra 211-54 koronát 
gyűjtött és adott. Az anyaegyházközség a sekrestyének és az iskolaépületeken 
szükséges kisebb javításokra 16607 koronát fordított; az iskolai könyvtár 
részére 22 korona árban könyveket vásárolt. — Edeháza az iskolaépületnek 
tetőzetét 394-02 korona erejéig javíttatta. Az egyház saját czéljaira egyesek 
21 92 koronát adtak. — Mencsér 132 24 korona értékben kisebb javításokat 
eszközölt. Az egyház saját czéljaira egyesek részéről 26 korona folyt be. — 
Ujvörösvágás az iskolaépület kertjét és udvarát 1194 21 korona költséggel 
bekerittette és rendeztette.

4. FELSŐLÖVÖ egyházközség javításokra 272-50 koronát költött; bel
missiói czélokra 642-81 koronát adott. Az anyaegyházközség épületei jókarban 
tartására 226 71 koronát, Villamos 62-58 koronát, Borhegy 62-40 koronát, 
Határfő 113-10 koronát, Hamvasd a tanítói lakásnak uj mennyezetére, uj 
padlózására és a tantermen eszközölt építési változtatások végrehajtására 
879"87 koronát, Fehérpatak tatarozásokra 154 80 koronát, Máriafalva ugyan
azon czélra 28'64 koronát fordított. Az egyház saját czéljaira egyesektől befolyt 
kisebb adományok összege: a fenntartási alapra 100' 10 kor., a kórházalapra 
50 korona, a diakonissza-alapra 8 korona, az árvák tartására 141 korona.

5. FELSŐŐR a rendes évi javításokra 200 koronát fordított ; 600 kor. 
értékben 2 darab „ótakarékpénztári“ részvényt szerzett. Belmissiói czélokra 
125-48 koronát gyűjtött és szuplikánsoknak 7 koronát adott. Az egyház saját 
czéljaira adakoztak : Hrabovszky István egyházmegyei felügyelő, Koczor Frigyes, 
Freiszlinger András, Köhler Jánosné összesen 20-12 koronát bibliára, énekes
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könyvekre szegény konfirmándusok részére. Többen oltár- és csillárgyertyákat 
ajándékoztak. Egy nevét rejtő jóltevő Nagyszentmihályról 7'30 koronát ajánlott 
fel gyertyák beszerzésére. Unger Samu vendéglős nejével és anyósával 
Musszer Saruiméval pünkösdre egy értékes oltárteritőt adományoztak, melyhez 
a kézimunkát Supper Anna Pinkafőről készítette. Remenyik Henrietta és Lujza 
zongoratanilónők Bécsből a reformáczió ünnepére egy szép oltár- és szószék- 
teritőt, valamint 2 darab műpálmát ajándékoztak. Özv. Freiszlinger Mária a 
műpájjmákhoz 2 darab virágkosarat adományozott.

6. KŐSZEG anyaegyházközség a templom, iskolaépület és papiak tataroz- 
tatására 1456 47 koronát fordított. Belmissiói czélokra az összegyházközség 
51070 koronát gyűjtött és adott. Az egyház saját czéljaira a következő ado
mányok folytak be : a Kőszegi Takarékpénztártól a templomépitési alap és az 
iskolai könyvtár javára (100—100 K) 200 kor., a Kőszegi Általános Takarék- 
pénztártól iskolások számára ingyen tankönyvekre 40 korona, esketési ado
mányok czimén 124 korona, templomvilágitásra többen gyertyát és készpénz
ben 21-80 koronát adtak, a Kőszegi Takarékpénztár a gyülekezet szegényei 
részére karácsonykor 20 koronát adott; egy házaspár az „András betegház“- 
alap javára 25 koronát ajánlott fel. A teplomépitési alap javára rendelt temp
lomi gyűjtések 229'13 koronát, az ugyanezen czélra szánt házi gyűjtés pedig 
978'60 koronát eredményezett. — Felsölászló iskolaépületét 33'20 korona 
költséggel javíttatta és 54'24 korona árban a tanszerek II. csoportját besze
rezte. — Némeízsidány iskolaépületének tatarozására 45'16 koronát fordított, 
a tanszerek II. csoportját 54 24 koronáért beszerezte. Az egyház saját czéljára 
Baár Ferencz (Filadelfia) 10 koronát adott.

7. KUKMÉR összegyházközség a kertkerités, kút és papiak javítását 
135 32 korona értékben eszközölte. Belmissiói czélokra 814'53 koronát gyűj
tött. Az oltárra helyezett névtelen adományokból 408 korona folyt be, mely 
összeg különböző alapok gyarapítására fordittatott. A konfirmándusok 25 K- 
val a „konfirmándusok jubiláris fenntartási alap“-nak és 25 koronával a 
„konfirmándusok jubiláris templomépitési-alap“-nak vetették meg az alapját. 
37 korona felajánlásával egyes hívek „templomfütési alapot“ létesítettek. A 
templomi gyertyaszükségletet a hivek mindig önként ajánlották fel. Az anya
gyülekezet iskolaépületét 177'57 koronáért javíttatta, a hivek körében 110 K- 
nát gyűjtött harmoniumra. — Felsöujlak 650 koronáért sertésistállókat épít
tetett, 220 koronát fordított kertkeritésre és az iskolaépület jókarbantartására. 
— Hárspatak iskolakályhát szerzett 140 koronáért és iskoláját 172 85 korona 
erejéig javíttatta. — Ujkörtvélyes iskolaépületének javítására 273'33 koronát 
fordított. Az egyház saját czéljára egyes hivek 31'55 koronát adtak, még pedig 
a torony- és harang-alap gyarapítására. — Újtelep az iskolát, a gazdasági 
épületeket és a kertkeritéseket 464’39 korona erejéig javíttatta. Egyesek a 
fenntartási alapot 4*40 koronával gyarapitották, 150 koronával pedig „templom
épitési alap“-ot létesítettek.
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8. NAGYSZENTMIHÁLY összegyházközség a lelkészlakon kisebb javí
tásokat eszközölt 299 30 korona költséggel. Belmissiói czélokra 14772 kor. 
gyűlt össze. Az egyház saját czéljaira adakoztak : Kasper József örökösei, kik 
az egyházközség fenntarlási alapját 1000 koronával gyarapították, Rehling 
Samu tanító, ki a „Rehling Anna“-a!apot harmadizben 100 koronával emelte; 
a reformácziói alapra többen 56-06 koronát adtak. A templom részére többen 
oltárgyertyát adtak. A helybeli takarékpénztár az anyaegyházközségnek 40 K- 
nát adományozott. Az anyaegyházközség kisebb javításokra és egy kútra 
638 35 koronát költött. 152-61 korona értékben tanszereket vásárolt. — Sám
fáivá az iskola pajtáján 187 40 korona erejéig javítást eszközölt, 160 korona 
értékben tanszereket szerzett. — l/elege tanszereket szerzett 125 42 korona 
értékben.

9. NËMETHIDEGKUT egyházközség a templomot, iskolát és lelkész
lakot 55778 korona erejéig javíttatta, két kályhát vásárolt 170 korona érték
ben. Belmissiói czélokra a hívek 83 03 koronát gyűjtöttek. Egyesek az egyház 
saját czéljaira összesen 221‘36 koronát adtak; néhai Borkenstein G. burgói 
gyáros pedig 200 koronát hagyományozott az egyházközségnek.

10. ÓKÖRTVÉLYES egyházközség belmissziói czélokra 250 62 koronát 
adott. Az anyaegyházközség az iskolaépületen végzett különböző javításokra 
195'32 koronát költött és a tanítói lakás számára 80 korona értékben kályhát 
szerzett. — Királyfalva épületein 80-90 korona erejéig kisebb javításokat 
teljesített és 15-80 korona értékben tanszereket szerzett. — Patafalva kisebb 
javításokra 34-70 koronát, ugyanazon czélra Rábafüzes 14 56 koronát fordított. 
— Radafalva 120-24 korona erejéig eszközölt javításokat, az iskolaudvar 
bejáratához uj vaskaput szerzett 120 korona értékben. — Rábakeresztur az 
iskolaépületen és tanítói lakáson teljesített különböző javításokra 178"02 K-nát 
fordított.

11. ÖRISZIGET anyaegyházközség a templom, papiak és iskolaépület 
tatarozását 298'50 korona értékben teljesítette, 1600 korona árért egy ház
helyet vásárolt. — Vasjobbágyi az iskolaépületet 130 korona költség erejéig 
javíttatta. Az összegyházközség belmissiói czélokra 36-40 koronát gyűjtött.

12. PINKAFŐ összegyházközségnek belmissiói czélokra gyűjtött adomá
nyainak összege 351-10 korona; egyházi épületei és az árvaház karbantar
tására 422-70 koronát fordított. Az egyház saját czéljaira egyesektől begyült 
adományok összegei a következők: az orgona-alapra 15527 korona, a gyüle
kezeti diakonissza-egylet czéljaira 44-14 korona, az anyagyülekezet egy alapját 
egy jóltevő 29'37 koronával gyarapította, templomfelszerelési alapokra 14 kor. 
gyűlt be; az árvaház czéljaira gyülekezetektől, intézetektől, egyletek- és 
egyesektől 1591 "38 korona folyt be. — Buglócz a toronytetőzet javítására, 
villámhárítóra és csurgó (9 cső) alkalmazására 282 koronát fordított. — 
Rödöny egyes hívei a toronyépitési alapot 67 koronával gyarapították. — 
Ujrétfalu épületeit 8075 korona költséggel javíttatta, 15-70 korona értékben 
tanszereket szerzett.



57

13. ROHONCZ összegyházközség belmissiói czélokra 83'60 koronát 
gyűjtött. Az anyaegyházközség temetőjét 99837 korona költséggel nagyobbit- 
tatta, egyházi épületeinek karbantartására 384'69 koronát fordított. Az egyház 
saját czéljaira özv. Holndonner Józsefié 20 koronát, Wallner János felügyelő 
50 koronát, rohonczi Pranger József udvari tanácsos, a főrendiház tagja, az 
osztrák-magyar bank nyug. vezértitkára 350 koronát adott. Ezenkívül a hívek 
a temető nagyobbitása alkalmával körülbelül 2000 korona értékű ingyen
munkát teljesítettek. — Városhodász az iskolaépületet 210 08 korona költség 
fejében javíttatta.

14. SZENTGOTTHÁRD belmissiói czélokra 16046 koronát gyűjtött. 
A missiói anyaegyházközség a templomon és lelkészlakon végzett javításokra 
380 koronát fordított, 190 koronáért harmoniumot adott el. Az egyház saját 
czéljaira adakoztak : Czipott Gézáné, ki 100 korona értékben ajtófüggönyöket, 
Szulczer J. és felesége, ki oltárzsámolyt, Lipp Eta férjezett Leist Ferenczné 
wieni lakos, ki csillárt, báró Wieser J.-né, ki egy templomi csillárt, Einbeck 
Károly, ki gyertyákat adományozott. Gyűjtések és pénzadományokból begyült 
5898'86 korona. A lelkész 332 korona értékben a lelkészlakot kitapétáztatta.

15. VÁGOD belmissiói czélokra 1770 koronát adott. Az anyaegyház
község a lelkészlak és iskola javítására 135' 16 koronát fordított. — Gyön- 
gyösfö az iskolát 3776 korona költségért tataroztatta.

16. VÁROSSZALÓNAK összegyházközség a belmissió czéljaira 259'85 
koronát gyűjtött. Az anyaegyházközség iskolaépületén 298'15 korona erejéig 
javításokat eszközölt. Az egyház saját czéljaira befolyt egyesek részéről az 
egyházi alap javára 71 korona, a nőegylet javára 43 korona, Bőhm Richárd 
gálosi lelkész 50 koronát adományozott. A nőegylet saját tőkéjét 64'40 K-val 
gyarapította. A „vallás-alap“ 340 koronával gyarapodott. — Dnunoly az 
iskolaépület fedélzetének és a gazdasági épületek javítását 48'52 korona 
erejéig eszközölte, egy bérházat 3400 korona értékben eladott. — Gáborjaivá 
az egyik tanítói lak karbantartására 50 koronát fordított. — Grodnó gazda
sági épületeit 24 korona erejéig javíttatta. Özv. Urszinyi Jánosné Selmecz- 
bányáról a gyülekezetnek egy 300 korona értékű harmóniumot és készpénz
ben 200 koronát adományozott. — Szalónakujtelek iskolaépületének javítását 
20'20 koronával eszközölte.

17. VASDOBRA összegyházközség belmissiói czélokra 167'14 koronát 
gyűjtött. Az anyaegyházközség a lelkészlakot és a tanítói lakást 68491 kor. 
erejéig tataroztatta és 30 korona értékben egy levéltári szekrényt szerzett. Az 
egyház saját czéljaira többen 40 koronát adományoztak. Azonkívül egyesek 
210 darab gyertyát ajánlottak fel a templom részére. — Liba az iskola tata
rozására 82-60 koronát fordított. Az egyház saját czéljaira többen 24 koronát 
adományoztak.
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V asi ltözép egyliázm egje.

1. ALSÓMARÁCZ. Adományok 343 K és 400 I< Amerikából.
2. BATTYÁND. Uj gazdasági épületeket emelt, épületeit javíttatta 3330 K 

költséggel. A hívek adománya 1254 K.
3. BODÓHEGY. Épületeit 1786 K költséggel javíttatta. A hívek ado

mánya 844 K, közte amerikai pénz 149 K. A Vendvidéki Magyarositó s 
Közművelődési Egyesület adománya 95 darab uj magyar énekeskönyv 200 K 
értékben. Özv. Stiván Mátyásné férje emlékére bordó-plüss teritőket adott az 
oltárra, a szószékre s fekete térítőt 188 K becsértékben. Néhai Olaj Miklós 
fiai édesatyjuk emlékére vettek templomcsillárt 92 K értékben. A Muraszom
bati Mezőgazdasági Bank adománya orgona-alapra 50 K. A Hitelszövetkezet 
20 K-t adott. Az iskolába 140 K-ért a gyülekezeti hívek harmóniumot vet
tek. — Felsöcscilogány. Az istenitisztelet-alapra, mely 2706 K-ra emelkedett, 
ez évben egyesek adtak 249 K-t. Uj harmonium beszerzésére egyesek ada
koztak 648 K-t. — Süniház. Javításokra 176 K-t fordított, a Hitelszövetkezet
től 40 K-t kapott.

4. DOMONKOSFA. Két tanitólakást és két tantermet építtetett 18.000 K 
költséggel, épületeit tataroztatta 300 K költséggel. Templomra ajándékoz
tak 44 K-t.

5. KÖRMEND. Két tantermet, tanácstermet, diakonissza-lakást építte
tett, épületeit javíttatta 44.544 K költséggel (erre kölcsön felvett 18.500 K-t), 
1500 K adósságot törlesztett, az egyház céljaira egyesek adakoztak 740 K-t. 
Néhai Hrabovszky Dénes iskolára 200 K-t hagyott, Batthyány Strattmann 
Ödön herceg a szegényeknek 60 K-t, a Körmendi Gőzmalom r.-t. a nő
egyletnek 50 K-t, a Körmendi Takarékpénztár az iskolának 30, orgonára 30, 
a nőegyletnek 25 K-t adott. — Hegy hát hodász. Ifjúsági könyvtárát 103 K 
költséggel gyarapította, néhai Nagy Ferenc a gyülekezetre 50 K-t hagyott, 
néhai Csiszár József pedig 20 K-t. — Szarvaskend. Tornyot építtetett, két 
harangot (318 kg. és 168 kg. súlyút), harangállványt szerzett, iskolai épüle
teit javíttatta 7520 K költséggel, melynek fedezésére a hívek 3500 K-t, a 
műkedvelő ifjúság 310 K-t, a nőegylet 250 K-t, egyesek 77 K-t fizettek be, 
mint önként megajánlott hozzájárulást. — Vasnádasd. Kozmics Mihály hagyott 
a gyülekezetre 200 K-t. A gyülekezet épületeit tataroztatta 105 K költséggel.

6. MESZLEN. A templomtornyot, templomot, lelkészlakot tataroztatta 
6231 K költséggel, egyesek adtak a gyülekezet céljaira 17 K 35 f-t, iskolá
ját, tanitólakját javíttatta 79 K költséggel. — Acsád. Épületeit javíttatta 61 K 
költséggel.

7. MURASZOMBAT. Javításokat eszközölt 1012 K költséggel. Egyesek 
a gyülekezet céljaira adakoztak 374 K összeget.

8. NEMESCSÓ. Javításokat eszközölt épületein 511 K költséggel. A 
nemescsói nők 172 K-t gyűjtöttek a templom diszitésére. — Köszegdoroszló- 
Czák. Épületeit javíttatta 71 K költséggel.



59

9. NEMESKOLTA. Épületeit javíttatta 280 K költséggel, egyesek ada
koztak 28 K-t. — Szenttamás. Javításokat eszközölt 68 K költséggel.

10. ŐRIHODOS. Javításokat eszközölt 1198 K költséggel. A hívek 
adakoztak Isten dicsőségére 250 K-t. — Sál. Tanitólakást, iskolát, tornyot 
építtetett 14.010 korona költséggel. Régi iskolaépületét és telkét 4810 kor.-ért 
eladta.

11. ÖR1MAGYARÓSD. A lelkészlaknál gazdasági épületet építtetett 
2298 K költséggel, tatarozásokra kiadott 179 K-t, egyesek adtak Isten dicső
ségére 80 K-t.

12. PÉTERHEGY. A hívek Isten dicsőségére adakoztak 1228 K-t, mely 
összegben benne foglaltatik Amerikában élő Boiskorecz Jánosnak 60 K, 
Nádorfáról Ballek Józsefnek és nejének 50 K, Sándorvölgyről Bohár Fáni 
hajadonnak 50 K, Amerikából Ziskó Ferencnek 50 K adománya. A gyüle
kezet épületeit javíttatta 158 K költséggel, tanszereket szerzett 86 K 
költséggel.

13. RÉPCZELAK és CSÁNIG. Javításokat eszközölt 500 K költséggel. 
— Répczclak. Épületein javításokat eszközölt 1236 K költséggel. — Csánig. 
Épületein javításokat eszközölt 93 K költséggel, tanszerekre, könyvtárra 
88 K-t fordított, a polgári községtől 54 K-t, a községi elöljáróságtól és tej
szövetkezettől imaház építési alapra 34 K-t.

14. SÁRVÁR. Épületeinek javítására 1128 K-t fordított. Öt egyháztag 
a fenntartási alapra áldozott 160 K-t. Drechszler Nándor és neje Bimdsibnk 
Teréz budapesti lakosok ezüst keresztelő-kannát és tálat adományoztak. A 
gyülekezeti felügyelő iskolavizsga alkalmakor 10 K-t adott egy leánynak 
és zsebórát egy fiúnak. — Rábabogyoszló-Felsöpaty. Tornyot építtetett 
2163 K, épületein javításokat eszközöltetett 266 K költséggel. A toronyra 
gyűjtöttek a gyülekezet körében 224 K-t. Özv. Szabó Péterné 100 K alapít
ványt tett a gyülekezetnél.

15. SZOMBATHELY. A nőegylet gyűjtött 2297 koronát, ebből tőké
sített 1561 koronát. Többen adakoztak Isten dicsőségére 30—50 koronát. 
Adtak a szegény gyermekeknek ruhát. A gyülekezet épületeit javíttatta 291 K 
költséggel.

16. TÓTKERESZTUR. Az egyház czéljaira adakoztak egyesek 1324 K-t, 
mely összegben bennfoglaltatik Riizsics Zsuzsánna petőfai lakosnak 250 K-ja 
(templomra). A gyülekezet épületeit javíttatta 972 K költséggel.

17. URAIUJFALU. Pap Jánosné Nagy Eszter 200 K-t adott örök tőkére. 
Néhai Joós Jánosné Remete Katalin a nőegyletnek hagyományozott 50 K-t. 
A nöegylet a konfirmándusokat imakönyvekkel látta el, az iskolások számára 
karácsonyfát állított és egy vörösbársony oltárteritőt készíttetett, amely czé- 
lokra összesen 167 K-t fordított. — Uraiujfalu-Szentivánfa. Iskolai épületét 
232 K költséggel javíttatta. Második iskola és tanitólakás céljaira 2189 K-ért 
telket vásárolt, melyet Nagy Pál gyülekezeti felügyelő 223 D-öl területtel 
kibővített. Okolicsányi Dénes vizsgái jutalomkönyveket ajándékozott. A Vas
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megyei Takarékpénztár 20 K-t ajándékozott. A hívek 54 K-t adtak össze. — 
Felsüpaty. Néhai Joós Jánosné Remete Katalin volt urai újfalui lakos a 
toronyalapra 30 K-t hagyományozott. — Hegyfalu. A haranglábat javíttatta 
390 K költséggel. A nőegylet karácsonyfára adott 23 K-t. — Iván- és Kemény- 
cgerszeg. A nőegylet iskolai felszerelésre ajándékozott 50 K-t, karácsonyfára 
26 K-t. — Terestyénfa-Jákfa. A nőegylet az iskolások karácsonyfájára 24 K-t 
adott. — Zscdeny. Tanitólakás és iskola építésére 6510 K-t fordított. Ezen 
czélra Joós István 240 D-öl telket és házat adott 3380 K értékben. Kész
pénzben ugyanő adott 100 K-t. Hidegh István, Maróthy Győző 50 -50  K-t. 
A nőegylet karácsonyfára adott 23 K-t.

I. Joós István gondnok, a zsédenyi ág. hitv. ev. gyülekezetnek minden 
ellenszolgáltatás nélkül ajándékba adott a zsédenyi tjkv. A -{- 1. sor, 14. hrsz. 
ingatlanból 226 D-öIet a rajta levő épülettel és megengedte a telekkönyvi 
átíratást. A zsédenyi leányegyház az ajándékot elfogadta és azonnal birtokába 
lépett. Az épületeket tanitólakásnak átalakíttatta, tantermet építtetett, melynek 
költségeihez Joós István 100 K ajándékozott összeggel járult. Külön nyilat
kozatban biztosította a leányegyházközség Joós Istvánt arról, hogy ha az 
evangélikus iskola és tanítói állás meghiúsulnék, akkor a gyülekezet az 
ingatlant egyházi és iskolai rendeltetésével ellenkező czélra (például korcs
mának) használni nem fogja. Az ingatlannak és a rajta levő épületeknek 
eladása esetén Joós Istvánnak és jogutódainak részére az elővételi jog 
biztosíttatott.

II. 1914 május 22-én Sárváron kiállított közjegyzői okirattal Joós Pál 
teljes tulajdoni joggal összes vagyonát 9000 K értékben, nevezetesen a 
zsédenyi tjkvben 13., 66., 77., 87., 105, 115., 148, 159., 170., 240., 254.,
265., 276., 287., 297., 308., 319., 333., 343., 353., 363., 374., 379., 389., 
400. hrsz. alatt foglalt, most még elhalt fia Joós János nevén álló, de örök
lés folytán őt illető egész ingatlan birtokát és 6. számú egész házát és az 
ezekhez tartozó összes községi közös illetőségeket is a zsédenyi ág. hitv. ev. 
leányegyházközségnek hagyja és megengedi, hogy tulajdoni jogát telekkönyvileg 
is azonnal bekebeleztetheti, fenntartja a maga részére a haszonélvezetet holta 
napjáig, fenntartja elhalt János fia özvegyének, Bernât Karóimnak is haszon- 
élvezeti jogát. A zsédenyi gyülekezet a vagyonnak tényleges birtokába és 
használatába Joós Pálnak és Bernât Karolinnak halála után lép és ekkor a 
leányegyház köteles 6000 koronát az elhalt Joós Páiné Balázs Eszter oldal
ági örököseinek, 400 koronát Joós Pál testvére gyermekeinek, illetve leszár
mazóinak kifizetni kamat nélkül. A leánygyülekezet az ajándékot tulajdoni 
joggal átvette, a kifizetési kötelezettséget vállalta.



61

Veszprémi egyházm egye.

1. AJKA. Épületeit javíttatta 443-64 kor. költséggel. — Cséknt. A templom- 
tornyot javíttatta 320 kor. költséggel. Adományokból befolyt 259 kor. — 
Pusztamiske. Épületeit javíttatta 874 66 kor. összeg erejéig. Uj iskolapadokat 
szerzett 320 kor. értékben. Adományokból befolyt 24 kor.

2. BAKONYCSERNYE. Az egyház czéljaira egyesek 3943 koronát
adtak.

3. BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Épületeit javíttatta 11937 kor. költséggel. 
Adományokból befolyt 259 55 kor.

4. BAKONYTAMÁS1. A lelkészlakot s egyéb épületeit javíttatta 1282-03 
kor. összeg erejéig. Uj iskolapadok beszerzésére fordított 579 92 kor.-t. Az 
egyház czéljaira egyesek 52 kor.-t adtak.

5. DABRONY. Épületeit javíttatta 667‘34 kor. költséggel. Harmonium 
beszerzésére befolyt 200 kor. — Nemesszalók. Épületeit javíttatta 250 kor. 
költséggel. Iskolai felszerelésre fordított 150 kor.-t.

6. GECSE. Épületeit javíttatta 358"86 kor. költséggel. Adományokból 
befolyt 257 kor.

7. HÁNTA. Uj iskolát épített 5865 94 kor. költséggel. Az egyház czél
jaira adakoztak egyesek 237 kor.-t.

8. HOMOKBÖDÖGE. A lelkészlakásnál melléképületeket épített 647-76 
kor. költséggel, egyházi épületeit javíttatta 107 68 kor. erejéig. Adományokból 
befolyt 494 98 kor. — Nagygyimót. Iskolai felszerelésre költött 193-82 kor.-t. 
Adományokból befolyt 25 kor. — Tapolczafő. Épületeit javíttatta 76'54 kor. 
költséggel. Iskolai tanszerek beszerzésére fordított 96‘47 kor.-t.

9. KERTA. Javításokra költött 82'22 kor.-t. Templomalapra adakoztak 
egyesek 75-92 kor.-t. — Karakószörcsök. Épületeit javíttatta 40235 kor. 
költséggel. — Kiskamoncl. Javításokra költött 51 *94 kor.-t. Polgár Mihály tanító 
templomalapra 100 kor.-t adományozott.

10. LAJOSKOMÁROM. Az egyház czéljaira egyesek 245 kor.-t ado
mányoztak.

11. MAGYARSZOMBATHELY. A tanitólakást átalakíttatta 7965 kor. 
költséggel. Egyházi épületeit javíttatta 933 53 kor. erejéig. Adományokból 
befolyt 207 kor. — Ászár. Iskolai felszerelésre költött 85'98 kor.-t. Az egyház 
czéljaira egyesek 21 kor. t adtak. — Bakonybánk. Javításokra költött 110 
kor.-t. Az egyház czéljaira Horváth Pál 10 kor.-t adott.

12. MARCZALGERGELYI. A lelkészlakást javíttatta 730 kor. költséggel. 
— Mihályháza. Tanitólakot javíttatta 110 kor. költséggel. — Szergény. Az 
egyház czéljaira egyesek 21 kor.-t adtak!

13. NAGYALÁSONY. Épületeit javíttatta 64'94 kor. költséggel. Ado
mányokból befolyt 22 kor.

14. ÖSKÜ. Épületeit javíttatta 438 04 kor. összeg erejéig. Felszerelésekre 
költött 200 99 kor.-t. Adományokból befolyt 514 kor.



15. PÁPA. Épületeit javíttatta 2389'11 kor. összeg erejéig. Dr. Kluge 
Endre templomfütési alapra 100 kor.-t adott. Egyéb adományokból befolyt 
768-80 kor. — Mezőlak-Békás. Épületeit javíttatta 86-20 kor. költséggel. — 
Nagyacsád. Javításokra fordított 92 kor.-t. A gyülekezetnek Gyurátz Karolina 
urhölgy egy díszes oltárképet adományozott. — Takácsi. Épületeit javíttatta 
764-82 kor. költséggel. Adományokból befolyt 23 kor.

16. SIKÁTOR. Épületeit javíttatta 260 kor. költséggel. Adományokból 
befolyt 383-80 kor. — Veszprémvarsány. Iskoláját javíttatta 342-07 kor. költség
gel. Iskolai s templomi felszerelésre költött 109-78 kor.-t. Adományokból 
befolyt 161 kor.

17. SOMLÓSZÖLLÖS. Épületeit javíttatta 28340 kor. összeg erejéig. 
Templomi s iskolai felszerelésekre fordított 272 61 kor.-t. Adományokból be
folyt 92 kor. — Somlóvecse. Uj magtárt s a tanítólakásnál melléképületeket 
épített 211357 kor. költséggel. Az egyház czéljaira Gáspár István tanító 
12 kor.-t adományozott.

18. SÚR. Épületeit javíttatta 267 56 kor. költséggel. Uj iskolapadokat 
szerzett 312-80 kor. értékben. Adományokból befolyt 47 kor.

19. TÉS. A lelkészlakáshoz gazdasági épületeket építtetett 4191'14 kor. 
költséggel. Épületeit javíttatta 387-17 kor. összeg erejéig. Adakozásból gyüle
kezeti czélra befolyt: Sipos János alapítványa 255"54 kor., Varga Éva ala
pítványa 205-46 kor., Grünfeld alapítványa 200 kor., Foncière Pesti Biztosító
intézettől 62 82 kor., egyéb adományokból 44 20 kor.

20. VANYOLA. Uj iskolát épített 7152 77 kor., a tanitólakáshoz kutat 
ásatott 76‘76 kor. költséggel. Javításokra költött 60 68 kor.-t. Adományokból 
befolyt 15 kor. — Csál Épületeit javíttatta 66 kor. költséggel. Adományokból 
befolyt 21 kor.

21. VÁRPALOTA. Épületeit javíttatta 62852 kor. költséggel. Gyüleke
zeti czélra adományokból befolyt: Mórocz Lajos alapítványa 400 kor., özv. 
Szalay Ferenczné hagyatéka sirgondozásra 400 kor., ipartelepek adománya 
400 kor., Mézner Mátyás adománya szegények részére 100 kor., takarék- 
pénztárak adománya 75 58 kor., egyebektől 175 korona. — Fehérvárcsurgó. 
Templomtornyot épített (fából, eternittel fedve) 1541'40 kor. költséggel. 
A nőegylet a templomi orgonát javíttatta 137 kor. összeg erejéig. Harang
alapra adományokból befolyt 727 61 kor. Dr. Károlyi József gróf a templom- 
toronyhoz szükséges tölgyfaanyagot ingyen adományozta 870 kor. értékben. 
Egyéb adományokból befolyt 31 39 kor.

22. VESZPRÉM. A lelkészlakba egy irodát építtetett 405-12 kor. költség
gel. Épületeit javíttatta 998'28 kor. erejéig. Egy nőegyleti tag értékes oltár- 
és szószékteritőt, ugyancsak egy nőegyleti tag díszes urvacsorai kendőt ado
mányozott. Szegény gyermekek karácsonyfájára egyesek 127 korona 10 fillért 
adtak.

23. ZALAGALSA. Tanitólakásához melléképületeket építtetett 899‘76 kor. 
költséggel. Péter Mihály a közös egyház részére tett „Péter Mihály és csa
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ládja alapítványa“ gyarapítására 50 kor.-t adományozott. — Nemeshany. 
Épületeit javíttatta 150 kor. költséggel. A nőegylet az uj harang árába 820 
koronát adott.

Zalai egyházm egye.

!. ALSÓDÖRGICSE. Lelkészlaknál utczai vaskaput készíttetett, szobákat 
festette 240 koronáért. Az egyház jótékony czélokra, egyesek egyházi czélokra 
10 kor. 70 fillért áldoztak. A soproni gyámintézeti nőegylet 2 alpacca ezüst 
oltári gyertyatartót ajándékozott 28 kor. értékben. — Felsödörgicse. Templom- 
tornyát javíttatta 570 kor. költséggel. Az egyház jótékony czélra 7 kor. 96 fillért 
áldozott. — Akaii. Tanítói laknál javításokat végeztetett 431 kor. 20 fillérrel.

2. KAPOLCS. Egyházi épületeit javíttatta 627 kor. 16 fillérrel. Az 
egyház jótékony czélra 27 kor. 35 fillért adott. A vallás- és közokt. miniszter 
ur a népiskolai ifjúsági könyvtár I. típusát ajándékozta az iskolának 132 kor. 
66 fill, értékben. Egyesek egyházi jótékony czélokra 55 koronával járultak. 
Dobosy Károly és neje Hegyi Karolin iskolaépítésre 200 koronát ajándékoz
tak. Schwindt Péter és neje Gáspár Etel amerikai hitsorsosok 50 korona oltár- 
alapitványt létesítettek. Pintér Károly zalapetendi lakos 100 kor. egyházfenntar
tási alapítványt létesített. A kapolcsi ev. nőegyletnek Eszéken elhunyt régi 
jóltevője, Lájpczig János, néhai Lájpczig János kapolcsi volt espereslelkész fia 
a nőegyletnek 1 drb. 200 kor. névértékű Eszéki Takarékpénztári részvényt 
hagyományozott a megfelelő szelvényekkel. — Taliándörögd. Uj iskolát, uj 
tanitólakot emelt megfelelő gazdasági épületekkel 17.545 kor. 70 fillér kive
téssel. Régi iskola és tanitóilak épületfáiért, terményekért bevett 1183 kor. 
41 fillért. Az egyház jótékony czélokra 13 kor. 22 fillért adott. — Öcs. Tanitó- 
laknál beruházásra 100 koronát költött. — Nemesvigánt. Kapolcsi iskola
építéshez 351 kor. 75 fillérrel járult.

3. KÖVÁGÓÖRS. Tanítói laknál javítást végeztetett 100 korona költséggel. 
Jótékony czélra az egyház 18 kor.-t áldozott. — Keszthely. Bérháza körüli 
javításokra 870 kor. 4 fillért költött. 2400 kor. adósságot törlesztett. Jótékony 
czélra az egyház 31 kor. 88 fillért, egyesek egyházi czélra 4 koronát adtak.

4. MENCSHELY. Templom, lelkészlak, tanítói laknál javításokra 997 kor. 
28 fill.-t költött. Jótékony czélokra az egyház 24 kor. 40 fillért, egyesek egyházi 
czélokra 92 kor. 4 fillért adtak.

5. NAGYVÁZSONY. Egyházi épületeit javíttatta 65 kor. 50 fill, költség
gel. Egyházi jótékony czélokra az egyház 43 kor. 4 fill.-t, egyesek egyházi 
czélokra 41 kor. 20 fillért adtak.

6. SZENTANTALFA. Templomot, tanítói lakot javíttatta 312 kor. 17 fill, 
költséggel. Jótékony czélokra az egyház 26 kor. 64 fillért fordított.
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2 8 .  A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a f. 1914. év első felére 
kiutalványozott az egyházkerületünkben kongruás lelkészek fizetésének 1600 K 
kiegészítésére a 188.744/1913. sz. rendelettel 27.969-49 K-t, az 1914. év 
második felére 81.833/1914. sz. rendelettel 27.988’12 K-t.

Korpótlékot a 188.744/1913. sz. rendelettel az első félévben 22.913-04 K-t 
utalványozott, az 1914. év második felére 81.833. sz. rendelettel 23.331 *36 K-t. 
Az egyetemes egyházi felügyelő ur Öméltóságához az 1914. év I. felére 84.596 02 
K-t, az év második felére 85-585-96 K átalányt utalványozott. Ebből kerüle
tünk lelkészei között kiosztásra került az első félévben 17.486'96 K, a máso
dik félévben 18.805 04 K. — A kerületünkhöz tartozó horvát-szlavon egyház- 
községek korpótlék-illetékes lelkészei és a püspöki titkár részére az egyetemes 
egyház közigazgatási pénztárából kerületi pénztárunkba mindkét félévben 1800 K 
összeg utaltatott be.

Korpótlékban a következő lelkészek részesültek :

F
ol

yó
 s

zá
m Az

egyházközség
neve

A lelkész neve

Az 1914. év 1. felére Az 1914. év 11 felére

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyházi 
pénztárból 
kiutalva

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyházi 
pénztárból 

kiutalva

korona k o ro n a k o ro n a k o ro n a

Ágfalva Scholtz Ödön 200-— 200-- 200-— 200 —
Alhó Warkoweil Károly 400-— 400 —
Alsódörgiese Nyirő Károly 400 — 400-—
Alsólendva Teke Dénes 2 0 0 - 200 — 200 — 200 —

5 Alsólövő Seregély Béla 400-- 400 —
Alsómarácz Mima Sándor 400-— 400"—
Bakonycsernye Povázsay György 200 - 200-— 200 — 200-—
Bakonytamási Tatay Lajos 174-71 225-29 17471 225 29
Beled Rózsa Sándor 200 — 200 — 200-- 200 -

10 Bezi Révész Sándor 200 — 200-— 200"— 200 —
Boba Pulay Gábor 200 — 200-— 200 — 200 —
Bodóhegv Siftár Károly 400-— 400-—
Bonyhád Graf József 400 400-—
Bőnyrétalap Petőcz Ferencz 400•- 4 0 0 -

15 Bük Farkas Elemér 400-— 400 -
Csáva Ludig G. Adolf 188-72 211-28 188-72 211-28
Csikvánd Horváth Béla 200 — 200 — 200 — 2 0 0 -
Csönge Mutter Zsigmond 200 — 200 — 200-- 2 0 0 -
Domonkosfa Kuzma István 4 0 0 - 400 —

20 Dunaföldvár Adorján Ferencz 200-— 200 — 200 — 200 —
Ecseny Schöpf Gyula 400 — 400--
Fa rád Hérints Lajos 4 0 0 - 400 —
Felpécz Madár Mátyás 400 — 400 —
Felsőlövő Stettner Gyula 4 0 0 - 400--

25 Felsőnána Müller Róbert 4 0 0 - 400 • -
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m Az

egyházközség
neve

A lelkész neve

Az 1914. V 1. felére Az 1914. év II. felére

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes égy házi 
pénztárból 
kiutalva

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyház 
pénztárból 

kiutalva

korona korona korona korona

Felsőőr Geisztlinger Pál 144 86 25514 144-86 25514
Fertőmeggyes Breyer Jakab 400-- 400--
Galsa Mód Aladár 200'— 200"—
Gecse Nagy Kálmán 400'— 400-—

30 Gércze Szabó Sámuel 400— 400 —
Gyékényes Szalay Mihály 200 — 200"—
Gyönk Mühl Sándor 400-— 400"—
Győr I’só Vincze 4 0 0 - 4 0 0 -
Győr Pálmai Lajos 400-— 400-—

35 Győrszemere Hörényi Lajos 359-45 40-55 35945 40-55
Györköny Tomka Gusztáv 400"— 400--
Hidas Schöll Lajos 400 •— 400-—
Homokbödöge Takács Elek 200-- 200-—
Iliarosberény Borbély Gyula 200 — 200 — 200-- 200 —

40 Izmény Szabó János 400'— 400-—
Kabold Pieler Mátyás 400*— 400"—
Kalaznó Péter Ádám 97-40 302-60 97-40 302 60
Kácsfalu Czipott Áron 400-- 400"—
Kapolcs Magyary Miklós 400 — 400-—

45 Kemenesmagasi Szabó István 200-- 200"—
Keszőhidegkut Perl János ÍOO— 100 — íoo-— 100-—
Kéty Gyalog István 2 0 0 - 200 —
Kispéczkajár Matisz Károly 23556 164-44 235-56 164-44
Kissomlyó Tompa Mihály 400-— 400-—

50 Kistormás id. Reichert Gyula 400 — 400'—
Körmend Kapi Béla 400-— 400--
Kőszeg Beyer Theofil 400 — 400 —
Kőszeg Balikó Lajos 200 — 200--
Kukmér Rajter János 400 - 400-—

55 Lajtaujfalu Schrődl József 200 — 200 —
Lovászpatona Bognár Endre 51-31 348 69 51-31 34869
Magyarboly Vértesi Zoltán 200-- 200-—
Marczalgergelyi Mohácsy Lajos 36988 3012 369-88 30-12
Mekényes Haffner Vilmos 400'— 400 —

60 Mencshely Fenyves Ede 400"— 400 •—
Mérges Borbély János 400'— 400"—
Meszlen Polgár János 400-— 400-—
Muraszombat Kovács István 400-— 400-—
Nagyalásony Kiss Lajos 400-— 400-—

65 Nagygerezsd Farkas Mihály 8513 314-87 60-17 33983
Nagykanizsa Hütter Lajos 400-— 400-—
Nagymóriczhida Kovács Mihály 400"— 400-—
Nagysimonyi Mód Lénáid 400— 400 —

Evang. püspöki jelentés, 1914. 5
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m Az

egyházközség
neve

A lelkész neve

Az 1914. év 1. felére Az 1914. év 11- felére

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyházi 
pénztárból 
kiutalva

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyházi 
pénztárból 

kiutalva

korona korona korona korona

Nagyvázsony Zsiray Lajos 200'— 200 —
70 Nemesesó Éder József 4 0 0 '- 400'—

Nemesdömölk Nagy Sándor 400 — 400"—
Nemeskér Berecz Gábor 200'— 400-—
Nemeskolta Nagy György 308-27 9P73 308-27 91-73
Nemespátró Mesterházy Sándor’ 4 0 0 '- 400 —

75 Ókörtvélyes EbenspangerSándor 2 0 0 '-
Örimagyarósd Rónai Gyula 1 0 0 - íoo-—
Öskü Nagy Jenő 400-— 400"—
Paks Horváth Sándor 400-— 400 -
Pápa Gyurátz Ferencz 400’— 400--

80 Pápa Mesterházy László 4 0 0 - 400 —
Pécs Porkoláb Gyula 100 — 100-— 100 — 1 0 0 -
Péterhegy Terplán Jenő 373-70 26-30 373-70 26-30
Petőfalva Hildebrand Kereszt. 400-— 400 —
Pinkafő Donner Frigyes 200-- 200-—

85 P.-Szentkirály Balogh István 400"— 400 —
P.-Szentlászló Szabó Lajos 400 — 400-—
R.-Szentandrás Hajas Endre 400-— 400-—
Ráczkozár Wágner Ádám 400-— 400--
Répczelak Kund Sámuel 400"— 400-—

90 Ruszt Kasper József 400"— 400-—
Sand Madár Rezső 400-— 4 0 0 '-
Sárszentmiklós Haniffel Sándor 200'—
Sárvár Varga József 200 — 200 —
Sikátor Pócza Ferencz 2 0 0 - 200'—

95 Sopron Ziermann Lajos 4 0 0 - 400 —
Sopron Menyhárdt Frigyes 400'— 400-—
Szakony Tóth Kálmán 200'— 200 — 200-— 200 —
Szárazd Torda Lajos 400 — 400"—
Szentantalfa Nagy Lajos 275-38 124-62 275-38 124-62

100 Szentgotthárd Czipott Géza 200 — 2 0 0 -
Szilsárkány Mikolás Kálmán 200'— 200--
Szombathely Kiss János 400 — 400"—
Tárnokréti Kovács Zsigmond 400'— 400-—
Tét Horváth Sámuel 400-— 4 0 0 -

105 Tolnanémedi Eősze Zsigmond 400-— 400--
Tótkeresztur Darvas Aladár 200 — 200-—
Ujmalomsok Kovács István 400-— 400"—
Vadosfa László Miklós 100 — 100-— 200 —
Városszalónak Seregély Dávid 400-- 400'—

110 Várpalota Horváth Sándor 400-- 400"—
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Az 1914. év 1. felére. Az 1914. év II. felére.

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyházi 
pénztárból 

kiutalva

a minisz
tériumtól 

közvetlenül 
kiutalva

az egyete
mes egyházi 
pénztárból 
kiutalva

k o ro n a k o ro n a k o ro n a k o ro n a

Vasdobra Fábry Pál 200 •— 2 0 0 '- 106-88 293'12
Veszprém Horváth Dezső 400--- 400 —
Veperd Szovják Géza 200 — 200'—

115 Vése Németh Pál 400'— 4 0 0 '-
Vönöczk Varga Gyula 400 — 400 —
Zalaegerszeg Király Mátyás 34867 51 33 34867 51-33
Püspöki titkár Baldauf Gusztáv 400'— 400'—

Antunovácz Szerényi Sándor 400'— 400'—
1 2 0 Malibastaji Mérnyi Ádám 4 0 0 '- 400'—

Pozsega Dobrovoljácz Milkó 2 0 0 - 200' -
Zágráb Bayer György 400 — 400*—

~ 9 -  A hitoktatói dijakat az egyes egyházmegyékben a következőképen 
osztották szét :

Győri egyházmegye : Horváth Béla csikvándi lelkész, községi iskolai hit
oktatásért 120 K, Kovács Mihály nagymóriczhidai lelkész, községi iskolai hit
oktatásért 120 K, Nagy Gyula rábczakapi leik., czakóházai áll. iskola 110 K, 
Madár Mátyás felpéczi lelkész, gyömörei áll. iskola 128 K, Szij Lajos börcsi 
tanító, öttevényi hitoktatásért 310 K, Bozzay Mária és utódja pusztai iskola 
Ponyvádon 80 K, Varga Béla és Lóránt József győri tanítók áll. iskolánál 
40 K, I’só Vincze győri lelkész, fa- és fémipari iskolánál 50 K, Imre József 
tanító, bábolnai áll. iskolánál 60 K. Összesen 1018 K.

Kemenesaljái egyházmegye : Alsólendvai lelkész fuvarokra Csáktornyára 
és szórványokba 200 K, tiszteletdij 40 K, pusztaszentlászlói lelkész fuvarokra 
Pusztaedericsre és Oroklánra 140 K, tiszteletdij 40 K, Zalaegerszeg tisztelet
dij 350 K, barabásszegi vallástanitásért 25 K, fuvarra 65 K, zalaistvándi 
lelkészi tiszteletdijak: 120 K fuvarra Tüskeszentpéterre, Nagykapornokra és 
Baltavárra 360 K, jánosházai tanítónak 80 K, zalaszentgróti hitoktatásért 90 K, 
nagysimonyi lelkész az asszonyfai hitoktatásért tiszteletdij 40 K, fuvar 100 K, 
czelldömölki lelkésznek tiszteletdij 100 K, Mersére fuvardíj 250 K. Összesen 
2000 korona.

Somogyi egyházmegyében : Balogh István porrogszentkirályi lelkész (Csur
gón) 150 K, Borbély Gyula iharosberényi lelkész (Inkén) 170 K, Dobrovoljácz 
Milkó pozsegai lelkész (a diasporában) 60 K, Hütter Lajos nagykanizsai lel
kész (helyben) 330 K, Kiss József surdi lelkész (Beleznán és Bíikkösdön) 
100 K, Mérnyi Ádám lelkész (Veliki-Bastajiban és Sándorováczon) 110 K, 
Plivelics Fülöp hrasztováczi lelkész (Hrasztováczon és Pasianban) 130 K, Szalay

5*



Mihály gyékényesi lelkész (gyékényesi áll. iskola) 100 K, Szerényi Sándor 
antunováczi lelkész (Antunovácz és környékén) 200 K, Fuchs Pál barcsi tanító 
(Barcson és környékén) 50 K. Összesen: 1400 K.

Soproni alsó egyházmegye : László Miklós vadosfai lelkész, kapuvári 
hitoktatások és fuvarokra 400 K.

Soproni felső egyházmegye: Ágfalva! lelkész a brennbergi hitoktatásért 
200 K, bánfalvi tanítók egyenként 20 K, összesen (vallás- és énekoktatásért) 
120 K, kaboldi lelkész a csóronfalvi és mészveremi hitoktatásért 200 K, a 
hársfalvi hitoktatásért 100 K, a lajtaujfalui lelkész a szórványok ellátásáért 
260 K, a petőfalvai lelkész szórvány hitoktatásért és a Savanyukuton tartandó 
istenitiszteletek fuvarköltségeinek fedezésére 200 K, soproni lelkészek 300 K, 
Hauser Paula magániskolái hitoktatásért 100 K.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Adorján Ferencz dunaföldvári 
lelkész 300 K, Vértesi Zoltán magyarbolyi lelkész 300 K, Németh Gyula 
szekszárdi lelkész 420 K, Kéhler Béla kistengeliczi áll. tanító 50 K, Meiszel 
Károly jánosmajori áll. tanító 80 K, Mühl Sándor gyönki lelkész 95 K, Gráf 
József bonyhádi lelkész 60 K, Bohár László sárszentlőrinczi lelkész 160 K, 
Haniffel Sándor sárszentmiklósi lelkész 150 K, Klennert Adolf bátaapáti 
150 K, Tomka Gusztáv györkönyi lelkész 100 K, ifj. Reichert Gyula 175 K, 
Káldos István pécsi, majd paksi s. lelkész 80 K, Tóth Dániel dombóvári 
áll. elemi tanító 100 K, Filip József börzsönyi községi tanító 120 K, Gerhard 
Károly szabatoni községi tanító 80 K, Payer Tóbiás vasasbányai társasági 
tanító 80 K. Összesen 2500 K.

Vasi felső egyházmegye: Zipser Róbert felsőlövői tanító 15 K, Kappel 
Gusztáv felsőlövői tanító 15 K, Geistlinger Pál felsőőri lelkész 120 K, Balikó 
Lajos kőszegi lelkész 450 K, Karner József kukméri tanító 170 K, Wéber 
Károly tókai áll. tanító 80 K, Pummer Adolf Rohoncz 90 K, Czipott Géza 
szentgotthárdi lelkész 560 K, alsórönöki tanító 50 K, Pummer Adolf rohonczi 
lelkész 140 K, Nothnagel Vilmos kukméri tanító 150 K, Schmidt János német- 
szentmihályi lelkész 110 K, Czipott Géza szentgotthárdi lelkész 50 K, 
összesen 2000 K.

Vasi közép egyházmegye : Ádám János Alsócsalogány 50 K, Fenyves 
Dezső Andorháza 80 K, Rátkai Ödön Andorhegy 160 K, Nagy György 
Csempeszkopács 100 K, Darvas Ferencz Gyanafa 70 K, Kurcz Sándor Kerka- 
szabadhegy 60 K, Kapi Béla Körmend 40 K, Pojbics Gyula Kuzma 60 K, 
Kolosvári Ferencz Mezővár 50 K, Titán Iván Murahalmos 50 K, Kovács 
István 220 K, Kovács István Muraszombat 30 K, Káply Kálmán Musznya 
200 K, Székely János Ottóháza 140 K, Lippai Vendel Pártosfalva 40 K, 
Cserni Károly Rónafő 80 K, Schermann Gyula Sándorvölgy 70 K, Varga 
József Sárvár 50 K, Németh István Seregháza 40 K, Polgár Sándor Szent- 
bibor 100 K, szombathelyi lelkész 310 K, Takács Ferencz Tiborfa 20 K, 
Vértes Aladár Urdomb 40 K, Siftár Károly Vaskorpád 230 K, Luthár Ádám
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Vasnyires 120 K, Rónai Gyula Zalalövö 140 K, Ferenczi József Zsidahegy 
50 K-t kapott.

Veszprémi egyházmegye: Horváth Sándor várpalotai lelkész 27-50 K, 
Kakas József dabronyi lelkész 840 K, Mogyoróssy Gyula bakonyszentlászlói 
lelkész 142 K, Mód Aladár zalagalsai lelkész 250 K, Varga János nemeshanyi 
tanító 270 K, Nagy Kálmán gecsei lelkész 200 K, Horváth Dezső veszprémi 
lelkész 167 K, Szabó Gyula óbányai tanító 120 K, Fodor Mihály puszta- 
miskei tanitó 152 K, Rácz Károly csékuti tanító 135 K, Baldauf Gusztáv 
püspöki titkár 50 K, Dezső Jolán pápai tanítónő 80 K. Összesen 2433-50 K.

Zalai egyházmegye: Tapolczai hitoktatás (Magyary Miklós kapolcsi 
lelkész) 386 K, keszthelyi hitoktatás (Pataky Béla nyug. ev. tanitó) 190 K, 
zánkai, balatonhenyei, monoszlói hitoktatás (Nagy Lajos szentantalfai lelkész) 
304 K, vászolyi, nemespécselyi hitoktatás (Nyirő Károly alsódörgicsei lelkész) 
120 K. Összesen: 1000 K.

3 0 -  Irodalmi téren az elmúlt egyházközig, évben a beérkezett esperesi 
jelentések szerint a következő lelkészek, tanítók fejtettek ki munkásságot:

Győri egyházmegyében: Bognár Endre lovászpatonai, Madár Mátyás 
felpéczi, Kis Samu nagybarátfalui, Kovács István ujmalomsoki, Hörényi Lajos 
győrszemerei, Pálmai Lajos győri, Németh Károly lébenyi lelkészek czikkeket 
Írtak ; külön Évkönyvet kiadott a győri gyülekezet és a lovászpatonai gyülekezet.

Somogyi egyházmegyében : Balogh István porrogszentkirályi, Mesterházy 
Sándor nemespátrói lelkészek, a tanítói karból Sass István, Héricz Sándor 
ujságczikkeket Írtak. Évkönyvet kiadott Zágráb.

Soproni alsó egyházmegyében: Mikolás Kálmán czikkeket irt az „Evan
gélikus Őrálló “-ba.

Soproni felső egyházmegyében : Scholtz Ödön esperes kiadja a német 
„Gotthold-naptárt“, a „Missiói Lapokat“, az „Evang. Őrálló“ főmunkatársa 
s kiadja Hetvényi Lajos lie. tanárral együtt a „Luther Naptárt“. Krug Lajos, 
Laschober Gusztáv, Pós Lajos és Schrauf Endre tanítók együtt „Olvasó- és 
Tankönyvet“ adlak ki. Lapokba Írtak Pieler Mátyás, Schroedl József, Ziermann 
Lajos lelkészek, Geleji Frigyes, Graf Samu tanítók. Évkönyvet kiadott Sopron 
és Locsmánd.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegyében: Adorján Ferencz dunaföldvári 
lelkész költeményeket irt a Harangszóba, Bándy Miklós nagybábonyi lelkész 
a Harangszóba czikkeket. Lőbel János hidasi tanitó az „Ev. Közérdekbe“ és 
a „Méhészeti Lapok“-ba irt czikkeket; Reichert Gyula kistormási lelkész a 
megyei lapba irt egyes czikkeket ; Wágner Ádám ráczkozári lelkész az egyházi 
lapokba irt egyes czikkeket. Knábel Vilmos tanitó „A tanterem és a tanítás 
egészségügyi szempontból“. Knábel Vilmos és Wikkert Lajos: „Karácsonyfa 
alatt“ , versek, énekes párbeszédek gyűjteménye czimü füzetet adtak ki.

Vasi felső egyházmegyében : Stettner Gyula egy czikksorozatot és több 
czikket közölt az „Evang. Egyházi Életben“. Balikó Lajos kőszegi lelkész



néhány elmélkedést és czikket irt az „Evang. Egyházi Életbe“ és az egyház
kerületi evang. egyesület által hirdetett pályázatban „Elmélkedések, imádsá
gok“ ez. gyűjteményével pályadijat nyert. Czipott Géza szentgotthárdi lelkész : 
„Der tag des Herrn“ czimmel egy füzetet adott ki és a „Szentgotthárd“, 
„Vasvármegye“, továbbá a „Harangszóba“ czikkeket irt. Schmidt János 
németszentmihályi lelkész az „Evangélikus Egyházi Életbe“ és az „Evang. 
Glocken“-be irt czikkeket. Zipser Róbert felsőlövöi tanító a fa- és méh- 
tenyésztésről több közhasznú czikket közölt a Felsőőrött megjelenő Sonntags- 
zeitungban. Beyer Teofil alesperes az „Evang. Glocken“ ez. lapot szerkesz
tette. Évkönyvet adtak ki a kőszegi és pinkafői gyülekezetek.

Vasi közép egyházmegyében: Luthár Ádám irt az „Ev. Egyh. Életbe“ 
és a „Harangszóba“. Kapi Béla szerkeszti a „Harangszól“, társszerkesztője 
az „Evang. Egyházi Életnek“, a „Belmissió" ez. lapnak, ezekbe czikkeket is 
irt. A Luther-társaság megbízásából megírta a választó tanokról szóló nép- 
iratkát. „Az én vallásom a Krisztus vallása“ czimen társadalmi értekezéseket 
irt a „Budapesti Hírlapba“. Badics Ádám néhány czikket irt az „Evang. 
Népiskola“ ez. folyóiratba. Kund Sámuel egyházi beszédeket irt az „Igehir
detőbe“. Kiss János a lapokba czikkeket irt. Novák Gyula több lapba 
czikkeket irt.

Veszprémi egyházmegyében : Kakas József, Mohácsy Lajos, Görög Ernő 
lelkészek, Baldauf Gusztáv püspöki titkár, Szombath Ernő és Orbán Károly 
tanítók egyházi, illetve tanügyi lapokban közöltek czikkeket. Mesterházy 
László másodlelkész : „Mi a különbség az evang. s a róm. kath. egyház 
között“ czimen tájékoztató munkát adott ki konfirmándusok részére. A pápai 
gyülekezet külön évkönyvet adott ki.

3 1 -  A Zsedényi-alapítvány kamatait az egyházmegyék ajánlatára a 
következő tanítóknak utalványoztam : a győri egyházmegyében : Szij Béla 
ménfői, a kemenesaljai egyházmegyében : Tompa Lajos kemenespálfai, a 
somogyi egyházmegyében : Simon Jenő páti, a soproni alsó egyházmegyében : 
Dömötör Péter vásárosfalui, a soproni felső egyházmegyében : Benedek Ottó 
harkai, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében : Purth Gusztáv ági, a vasi 
felső egyházmegyében : Karner József drumolyi, a vasi közép egyházmegyé
ben : Horeczky Gyula csánigi, a veszprémi egyházmegyében : Varga János 
nemeshanyi, a zalai egyházmegyében : Halász János nemesleányfalui tanítóknak.

3 í - í .  Az egyházi tisztviselők körében történt változásokról az esperesi 
jelentések a következőkben számolnak be :

Győri egyházmegye : Téten a bábolnai iskolához távozott Imre József 
tanító helyébe Németh Lajos tolnanémedi tanító választatott meg. Lébenyben 
a Veszprémbe kántortanitónak hivott Gálos Gyula helyébe Sülé Ádám válasz
tatott 11. tanítónak. Rábczakapin dr. László Aladár győri ügyvéd választatott 
felügyelővé. Ujmalomsokon László Ferencz tanítót, ki önkéntesi évét szol
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gálta Mészáros Lajos tanitó helyettesitette, Ménfőn Szij Béla beteg tanítót 
Kis Lajos volt dabronyi tanitó helyettesítette.

Kemenesaljái egyházmegye: Bobán dr. Porkoláb Mihály lemondott fel
ügyelő helyébe dr. Móritz Dénes választatott ; Kemenesmagasiban tiszteletbeli 
felügyelővé Guoth Márton, felügyelővé Horváth János, h. felügyelővé Magassy 
Sándor választattak. Nagysimonyiban a lemondott Büky Ádám felügyelő 
helyére megválasztatott Kiss Imre eddigi h. felügyelő; helyettes felügyelőül 
Szabó István körjegyző. Nemesdömölkön Mezey József s. lelkész Rákos
palotára távozván, helyébe Lórántffy Péter küldetett. Alsóságról Oswald 
Sándor II. tanitó Czelldömölkre a községi polgári iskolába választatván meg, 
helyébe Joós Géza bolmányi tanitó választatott meg. Kemenesmihályfán Gősy 
Ferencz helyébe, ki első tanítóvá választatott, II. tanítónak Erdős János 
hivatott meg.

Somogyi egyházmegye : Surdon Szalóky Elek ny. lelkész helyébe Kiss 
József h. lelkész választatott meg, felügyelővé dr. Ritecz József nagykanizsai 
ügyvéd választatott meg. Liszóba tanítónak Balikó József bokodi tanitó hiva
tott el. Vésére II. tanítónak Kemény Lajos nyirhányi tanitó választatott meg. 
Antunováczról Spiszák Henrik eltávozott, helye üresedésben.

Soproni felső egyházmegye : Locsmándon Jány Ferencz újból elfogadta 
a felügyelői tisztet. Fertőmeggyesen az újonnan szervezett III. tanítói állásra 
Schöll Frigyes választatott meg ; Borbolyán Polster Róbertét választották meg 
tanítóvá; Ruszton Topscher Lajos tanitó meghalt, helye Eisele Frigyessel töl
tetett be ; Sopron Kindler Mihályt hívta meg tanítónak s ideiglenesen három 
tanítónőt alkalmazott.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Nyugalomba vonultak: Junkuncz 
Sándor nagyszokolyi, Kring Miklós somogydöröcskei lelkészek. Helyettes 
lelkészül kiküldetett Schermann Sándor Döröcskére ; Paksról eltávozott Odor 
Lajos s. lelkész, Paksra Pécsről áthelyeztetett Káldos István s. lelkész. Lel
készekké megválasztattak s hivatalukba be is iktattattak : Wágner József Alsó- 
nánára, Fábry László Nagyszokolyba. Egyházközségi felügyelőkül megválasz
tattak : dr. Diszberger József Gyönkre, Schád Gyula Paksra. Elhalt Hiros 
Lajos dunaföldvári felügyelő.

Vasi felső egyházmegye : Az egyházmegyei alesperesi állásra Ziermann 
Lajos távozása folytán megválasztatott Beyer Teofil kőszegi lelkész, az ekként 
megüresedett egyházmegyei főjegyzői állás Balikó Lajos kőszegi lelkésszel, 
a lemondás folytán megüresedett világi főjegyzői állás dr. Szovják Hugó 
kőszegi ügyvéddel, az egyházi aljegyzői állás Schmidt János nagyszentmihályi 
lelkésszel, a világi aljegyzői állás dr. Kremier István felsőőri szolgabiróval 
töltetett be. Pinkafőre meghivatott lelkészül Lajoskomáromból Dörmer Frigyes, 
Felsőlövőre segédlelkészül rendeltetett Grósz János. Alhón a lemondott Auer 
János felügyelő helyére megválasztatott dr. Unger János körorvos, az újonnan 
szervezett másodfelügyelői állásra Koch Sámuel lipótfalvi lakos. Jakab Elek 
ujrétfalui, Bauer János góborfalvi, Marth Samu borostyánkői, Taucher Károly
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velegei tanítók nyugalomba vonultak. Alexy Ervin vasdobrai tanító Holló- 
lomniczra, Feiler Jenő városszalónaki tanító Kemeneshőgyészre és Schranz 
János vasfarkasfalvi tanító Csikostöttösre távozott. A vasdobrai állásra Bock 
János, az ujrétfaluira Fasching György, a góborfalvira Pausz János, a város- 
szalónakira Wallner Gyula, a borostyánkőire Kurz József Vilmos tanítók 
választattak meg.

Vasi közép egyházmegyében : Porkoláb Gyula battyándi lelkész 1913 aug. 
28-án meghalt, helyébe megválasztatott Luthár Ádám. Lórántffy Péter szombat- 
helyi káplán julius 1-én Uraiujfaluba, utóbb Czelldömölkre ment, Kiss Jenő 
szombathelyi káplán Sopronba theol. helyettes tanárnak hivatott meg. Síkos Gyula 
Uraiujfaluba segédlelkésznek lett kiküldve, Novák Gyula Zsédenyben tanítónak 
választatott.

Veszprémi egyházmegyében : Az üresedésben levő esperesi állásra Takács 
Elek homokbödögei lelkész választatott meg. Ajkán Bélák Endre egyház
felügyelő lemondott, állása betöltetlen. Hántán elhunyt Horváth Károly lelkész 
helyébe megválasztatott Bojtos László h. lelkész. Lajoskomáromból Pinkafőre 
meghívást nyert Dörmer Frigyes lelkész ; ugyanide adminisztrátorul Büki Jenő 
s. lelkész küldetett Pápáról. Tanítókul megválasztattak : Dabronyban Orbán 
Károly, Lajoskomáromban az 1. tanítói állásra Szombath Ernő, Nagyalásony- 
ban Erdélyi Zoltán, Öskün Szebedinszky Mihály, Somlószőllősön a II. tanítói 
állásra Fodor Kálmán, Súron az I. tanítói állásra Marosi Mihály, a II. tanítói 
állásra Bognár József, Csóton Mészáros Gyula, Várpalotán Niederland Vilmos, 
Veszprémben Gálos Gyula, Marczalgergelyiben a betegeskedő Kárpáti József 
tanítót Scheele Hedvig oki. tanítónő, Takácsin az eltávozott Szabó Sándor 
tanítót Büki Jenő s. lelkész, majd Kiss Ferencz tanítójelölt helyettesítette. 
Eltávoztak, illetve nyugalomba vonultak : Kiss Lajos dabronyi, Mohar Endre 
lajoskomáromi, Mód György nagyalásonyi, Jankó Sámuel ösküi, Fenyves 
Dezső somlószőllősi, Huszágh Lajos súri, Barabás Gáspár várpalotai tanítók.

Zalai egyházmegyében: Berzsenyi Gyula elhunytával megüresedett 
egyházmegyei népiskolai bizottsági világi elnökül megválasztatott Fáber Sándor 
keszthelyi gazd. akad. tanár.

3 3 -  Az év elmúlt része fájó emlékeket is hagyott maga után vissza. A 
müveit világban mindenütt mély megdöbbenést keltett s úgy Ausztriában, mint 
Magyarországban nagy veszteség érzetét rázta fel a gyászhir, hogy Ferencz 
Ferdinánd trónörökös és neje Hohenberg Zsófia herczegnö nemzetiségi vad 
fanatizmusból fakadt gyilkos merényletnek áldozatjaikép haltak meg Bosznia 
fővárosában : Szerajevóban a folyó év junius hó 28-án. Az a gonosz kéz által 
emelt fegyver, mely a trónörökös és neje életét kioltá, gyászt borított az ural
kodó koronás királyra és hazánkra is. Ferencz Ferdinánd főherczeg, kire az 
osztrák császári és a magyar királyi trón várt : önálló gondolkozásával, férfias 
jellemével, nemes jó szivével hivatva volt az őrködésre egy nagy birodalom 
népeinek békessége, boldogulása mellett. És mielőtt megvalósíthatta volna az
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életéhez, talentomaihoz fűzött reményeket, vésztől találva dobogni megszűnt 
kebellel hanyatlott a sirba. Meghatottan emlékezünk sok, nehéz megpróbálta
táson átment felséges agg királyunknak bánatáról. A gondjaira bízott népek 
boldogsága volt mindenkor az öröme, most a trónörökös sírja felett érzett 
fájdalma is a mienk. A nagy csapás azonban mig egyfelől szivet sebez, 
másfelől uj lángra gyújtja minden magyarban a ragaszkodást a trónhoz ; 
érezzük, hogy ezzel teljes egyetértésben biztosíthatja a nemzet szebb jövőjé
nek zálogát. Még inkább éledni fog az önfeláldozásra készség a hazáért, a 
királyért minden ellenséggel szemben. A halottak emlékezete mellett a kegye
let örök lámpája virrasszon. A Mindenható gondviselése őrködjék felséges 
királyunk élete felett s fedezze hazánkat minden, bárhonnan jöhető veszede
lem ellen.

A gyász érzetével emlékezünk az egyházi ügyek azon hü védőiről is, 
kik az ‘élet-halál Urának végzéséből a munka mezejéről a minden halandók 
utján eltávoztak tőlünk.

Az 1913. évben elhunytak:
Fejes István, a tiszai ref. egyházkerület fenkölt gondolkozásu, költői 

lelkű püspöke.
Veres József orosházi ev. lelkész, a békési ev. egyházmegye esperese, 

évek hosszú során át országgyűlési képviselő. Az egyház egy jeles tehetségű, 
mindig munkára kész férfiút vesztett el halálával.

Jausz Vilmos soproni theol. akad. tanár. A szakképzettséget lelkesedés
sel egyesítve töltötte be tanári tisztét. E mellett lankadatlan tevékenységgel 
végezte egyházkerületi főszámvevői feladatát is. Közérdekű munkásságával az 
egyházkerület osztatlan elismerését érdemelte ki.

Zábrák Dénes soproni lelkész, az egyházkerületi népiskolai bizottság 
elnöke, 1913. évi augusztus hó 4-én, munkás életének 61. évében.

Péter Lajos, a mucsfai gyülekezet ifjú lelkésze, 1913. évi augusztus hó 
11-én, életének 28. évében.

Porkoláb Gyula battyándi lelkész 1913 aug. 28-án, életének 42. évében.
Horváth Károly hántai lelkész, 1913 november 23-án, életének 67. évében.
Az 1914. évben január 14-én meghalt dr. Antal Gábor, a dunántúli ref. 

egyházkerület püspöke, a ref. konvent egyházi elnöke. Evang. egyházunkban 
is mindenütt ismerték s tisztelték benne a tudós főpapot, a kiváló szónokot, 
a prot. egyházak közötti testvéri egyetértés lelkes ápolóját.

Berta Dávid nyug. lébenyi lelkész 1914 február hó 14-én, életének
66. évében.

Szentmártoni Radó Dénes, a kemenesaljai ev. egyházmegye egykori volt 
felügyelője, 1914. évi január hó 7-én.

Loshauseni Lates Jakab, a győri ev. egyház volt másodfelügyelője, 1914 
január hó 20-án.

Hegyeshalmi Fischer Károly, az ösküi gyülekezet felügyelője, 1914 már
cius 2-án.
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Dr. Diénes Elek, a körmendi gyülekezet felügyelője, 1914 aug. 3-án.
Barabás Gáspár nyug. várpalotai ev. tanító, 1914 márczius hó 27-én 

életének 68. évében.
. Wágner Rudolfin kőszegi felsőbb leányiskolái kézimunka tanítónő, 1914 

február hó 23-án, élete 44. évében.
Thirring János felsőlövői főgiinn. tanár 1914 julius 13-án, életének 36. 

évében.
Séra István felsőlövői főgimn. tanár 1914 julius 21-én, életének 41-ik, 

tanári szolgálatának 15-ik évében.
Áldás a pályavégzett hü munkatársak emlékezetére.

A Mindenhatónak áldását kérve egyházunkra, hazánkra

Pápa, 1914. évi julius hó 31-én

Gyurátz Ferencz
püspök.

FÖ1SK. NYOMDA, PÁPA.
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Jegyzőkönyv.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1916. évi augusztus 

hó 23-án méltóságos egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő úr, 
egyházkerületi felügyelő, főrendiházi tag és nagytiszteletü Németh 
Pál úr, somogyi esperes, mint a jelen volt esperesek hivatalra 
legidősebb tagjának elnöklete mellett Nagykanizsán gyűlést tartván, 
— Bognár Endre egyházkerületi egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla 
egyházkerületi világi főjegyző, Madár Mátyás egyházkerületi egyházi 
aljegyző, Hering Zsigmond egyházkerületi pénzügyi bizottsági és 
gyámoldai igazgatósági elnökön kívül, az egyházmegyék, az egyház
kerületi fő- és középtanodák, nemkülönben a népiskolák kép
viseletében

j e l e n  v o l t a k :
1. Győri egyházmegyéből : Horváth Sámuel esperes, Kováts Mihály, Nagy 

Gyula, Pálmai Lajos, Németh Károly, Petőcz Ferenc, Kováts Zsigmond lelké
szek, Strasser Sándor.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből : Varga Gyula esperes, Pulay Gábor, 
Nagy István, Mód Aladár, Teke Dénes, Tompa Mihály, Kutas Kálmán lelké
szek, Berzsenyi Dezső, Károlyi Endre, Mesterházy Jenő, Nagy Pál, Mihályi 
Gyula, Mihályi Sándor, Odor Géza felügyelők, Koczor Márton tanító.

3. Somogyi egyházmegyéből : Németh Pál esperes, Balogh István, Mester- 
liázy Sándor, Szalay Mihály, Kiss József, Seregély István, Horváth Olivér, 
Madár Rezső, Hütter Lajos, Káldy József lelkészek, Györffy János Jelügyelő, 
dr. Andorka Elek, Sass István, Csatáry Kálmán, Fuchs Pál tanító.

4. Soproni alsó egyházmegyéből : Farkas Mihály esperes, dr. Ajkay Béla 
felügyelő, László Miklós lelkész, Jugovits Lajos felügyelő, Varga Dezső, 
Csizmadia Ferenc, Molnár Sándor, Kiss Sándor, Glatz Lajos, Hajas Gyula, 
Takáts József tanítók.

5. Soproni felső egyházmegyéből : Scholtz Ödön esperes, Ziermann Lajos, 
Lauff Géza lelkészek, dr. Kund Kálmán járásbiró.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Horváth Sándor főesperes. 
Mechwarth Ernő esp. felügyelő, Eősze Zsigmond alesperes, Müller Róbert,
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Hanzmann Károly, Vértesi Zoltán, Németh Gyula, Czipott Áron, Fábián Imre, 
Németh Sándor, Bohár László, Büki Jenő, Dubovai Géza lelkészek, dr. Ber
zsenyi Jenő, dr. Pesthy Pál, dr. Grosch József, Gyalog István igazgató, Mendöl 
Ede, Grieshaber Ödön tanító.

7. Vasi felső egyházmegyéből : Beyer Theofil főesperes, Rájter János 
alesperes, Czipott Géza, Sparas Elek, Dörmer Frigyes lelkészek, Pranger Jó
zsef udvari tanácsos, Freyler Lajos, Terplán Kornél, Czeke Gusztáv, Németh 
Sámuel főgimn. igazgató, Leyrer János tanító.

8. Vasi közép egyházmegyéből : Dr. László Kálmán esp. felügyelő, Kapi 
Béla, Varga József, Darvas Aladár lelkészek, Nagy János, Szigethy Sándor.

9. Veszprémi egyházmegyéből : Dr. Kluge Endre esp. felügyelő, Mihály 
Sándor, dr. Mohácsy Lajos, Nagy Kálmán, Ihász Mihály, Horváth Sándor 
lelkészek.

10. Zalai egyházmegyéből : Magyary Miklós esperes, Csemesz Elek esp. 
felügyelő, Zsirai Lajos lelkész, id. Sólyom Károly, Kiss Sándor, Herczeg Jó
zsef, Kováts Sándor tanító.

11. Tanintézetek képviseletében : Bancsó Antal, Hollós János, Papp József, 
Budaker Károly, Arató István, Payr Sándor; továbbá Baldauf Gusztáv püspöki 
titkár, Szabó Kálmán egyházker. főszámvevő, Wojtech G. Vilmos egyházker. 
könyvelő.

12. Dunántúli egyházkerületi tanítóegyesület képviseletében: Krug Lajos, 
Kiss Sándor.

Me l y  a l k a l o m m a l :
Az egyházmegyék és tanintézetek küldöttei és nagy közönség a nagy- 

kanizsai ev. templomban összegyülekezvén, Bognár Endre egyházkerületi egy
házi főjegyző az elhangzott szép templomi ének után imát mondott és szent
igéket olvasott (Zsidókhoz irt levél 10-ik rész, 35 — 39. versét).

1- Istenitisztelet végeztével az egyházkerületi közgyűlés tagjai a templom
ból Nagykanizsa újdonatúj városházának tanácskozásra átengedett díszes 
tanácstermébe vonultak át, hol egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő Öméltó
sága, a dunántúli ág. liitv. ev. egyházkerület nagyérdemű felügyelője, főrendi
házi tag, a közgyűlést következő ünnepélyes beszéddel nyitotta meg:

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés !
Mióta Nagykanizsát egyházkerületi gyűléseink megtartásának sorozatába 

felvettük, másodszor gyűltünk itt össze, hogy visszapillantást vessünk egy évi 
egyházi életünkre s megállapítsuk jövő évi működésünk irányát.

Fokozott óvatossággal kell ezt tennünk. Elhatározásainknak komoly 
következményei lehetnek. A világtörténet egy nagy epizódját éljük. Azok az 
erömérkőzések, melyek napjainkban megütköznek és a protestántizmus 400 
éves évfordulójának megünneplése, oly problémákat vetnek fel, melyeknek 
helyes megoldása csak békésebb időben lehetséges, midőn az agy nyugodtan
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működhetik és nem mikor' az emberi szenvedélyek lávája kitör, pusztít és 
romhalmaz ami nyomában jár. Az agy elveszti uralmát minden emberi érzés 
felett és Ítéletei nem az igazság higgadt leszűrésének eredményei, hanem 
egyenesen lázadás a jogrend, az emberi törvények és erkölcsök ellen. Ha 
kultúr népek céljaik elérése érdekében, hitszegést, árulást, gyilkosságot és 
mindent szentnek tartanak, amit eddig a jogérzet mint bűnt megbélyegzett; 
az, az értelemnek s a s z í v  nemesebb érzelmeinek durva elfajulása.

De tévelyeg a tudomány is. Akadémiák leszállnak a magas piedesztálról 
és az az isteni szikra, mely tagjait a tömeg halandók fölé emelte, az emberi 
szenvedélyek démoni káoszában elhomályosul és előttünk állnak a véges 
ember minden gyengeségeivel. Az angol és francia akadémiák kizárták tagjaik 
közül azon külföldi tudósokat, kik az emberiséget századokra kihatólag előbbre 
vitték és kiket előbb tagjaikul választani szerencsésnek érezték magukat, csu
pán politikai okokból. A jótéteményt elfogadják, de aki azt nyújtja, megvetés
sel utasítják ki. Kérdezzük, kit alacsonyítottak le ? a kizártat, vagy magukat.

Felsoroltain ezeket; mert mi magyar evangélikusok is, ha nem ily szembe- 
tünőleg, de némileg hasonló hibában leledzünk.

Felvetődött a gondolat, szakítani a brit és külföldi bibliai társasággal 
és egy magyarhoni bibliai társaságot alapítani. Szerény meggyőződésem sze
rint, ez ha más időben történik, az eszmét talán üdvözölni is lehetett volna, 
most határozottan még nem a szükség, de a szenvedély bélyegét viseli magán, 
kis mértékben hasonló aberráció a fentebbiekhez.

Ujjongva üdvözölném én mégis az eszmét még most is, ha ez egy álta
lános keresztényi érzelmekből fogantatva öltene testet, ha mindegyik vallás
felekezet, melyeknek alapja a biblia, ehhez hozzájárulna mind, akik elismerik, 
hogy senki más fundamentomot nem vethet,.mint ami egyszer vettetett s ez 
a Jézus Krisztus. Egy ily bibliai társaság alapítása mégis a katholikusok ré
széről jelenleg paradoxnak látszik, mert tudjuk, hogy 400 éve már, midőn 
Luther világgá harsogta, hogy az egyház eltért a bibliától, elfogadta a hagyo
mányokat mint vele egyenértékű igazságokat. Nagy forrongások, küzdelmek, 
vér és szenvedés jelzik a biblia útját ez időtől fogva. De bár az ősi egyház 
megmaradt szigorú dogmái és tradíciói mellett és a megreformált vallás csu
pán a biblia tiszta erkölcsi alapján halad előre a tökéletesedés felé, a két 
felekezet már nem áll oly elkeseredett harcban, mint a múltban.

Még 1851-ben a bécsi kormány lefoglalta a Bécsbe küldött s Kőszegen 
és Pesten felraktározott bibliákat, sőt az angol és brit biblia-társaság főügy
nökét: Millard Edét Bécsből ki is utasította és csak 1861-ben, tehát 10 évvel 
később függesztette fel az osztrák rendőrminiszter a bibliát terjesztő társaság 
ellen kiadott rendeleteket és engedélyezte a biblia árusíthatását. Negyven év
vel később XIII. Leo pápa szakított a múlt idők merev hagyományaival s 
1902 október 30-án megalakította a bíborosokból álló Commissio pontificia 
de re biblica társaságot, melynek feladata, hogy a katholikusok között a szent- 
írás tanulmányozását terjessze. Két év múlva X. Pius pápa ennek rendszabályait
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megerősítette és az jelenleg mint Pontificium institutum biblicum működik. 
Elérkeztünk tehát oda, hol eddig üldözői a bibliának, annak terjesztői lettek 
és buzdítják híveiket: Tudakozzátok az Írásokat! Istennek beszéde vagyon 
azokban, és amik megirattak, a mi tanúságunkra Írattak.

Nem oly képtelenség volna tehát egy közös magyarhoni bibliai társaság 
megalapítása, ha a bibliából kisugárzó szeretet lelke vezérelne mindnyájunkat, 
kik a Jézusban hiszünk, de vessük el a gondolatát is annak, hogy mi a mai 
időben, a mai körülmények között egyedül egy különálló bibliai társaságot 
alapítsunk. Mi volna ez egy százados intézménnyel szemben? Mi a legna
gyobb áldozatok hozatalával sem tudnánk árusítani a bibliát, vagy annak 
egyes részeit, majdnem ingyen, még a bekötési árt is alig megtérítve. 113 
éve, hogy egy walesi szegény paraszt leánynak: Jones Marinak megtakarított 
fillérei a brit és külföldi bibliai társaság megalapítására vezettek. Azóta több 
mint 200 nyelvjárásban évenkint több millió értékben küldi szét az egész 
világra kiadványait s terjeszti a kereszténységet. Ennek áldásában részesül
tünk mi is eddig. Nincs semmi okunk most felháborodással duzzogó lélek
kel azt visszautasítani. Ami eddig áldás volt, áldás marad jövőre is. A még 
mindig dúló háború egy időre felfüggesztette ugyan az összeköttetést az 
Angliában székelő társasággal, de majd ha „elfárad a vész haragja s a vi
szály elvérzik a csatákon“ s a harangoktól megfosztott templomokban ég felé 
a hálaadás imája száll és az igazakra világosság fénylik a sötétben : attól, 
aki irgalmas, kegyelmes és igaz (Zsolt. CXII. 4.), akkor áthidalja a köztünk 
tátongó mélységet is a béke szivárványa, melyen át részesülünk ismét a tár
saság gazdag áldásaiban.

Ha a múlt év eseményeire még egy visszapillantást vetünk, akkor a 
legfontosabb, de egyúttal a legfájdalmasabb is méltóságos és főtisztelendő 
Gyurátz Ferenc püspökünknek püspöki hivataláról az utóbbi napokban tör
tént végleges lemondása. Még a múlt évi egyházkerületi gyűlésen hajlandó
nak nyilatkozott hivatalát a háború befejeztéig viselni, most megrendült 
egészségére hivatkozva attól megválni készül. Legérzékenyebben érint ez en
gem. Az iskolapadoktól az ifjúság verőfényes tavaszán át az agg kor mai 
határáig zavartalan barátság állott fenn köztünk és négy éve, hogy egyesültünk 
az egyházkerületi elnökségben. Most úgy érzem, mintha egy s z í v  hasadna 
ketté. Súlyosan nehezedik a csapás az egyházkerületre is. Apostoli buzgó- 
ságu lelki vezérét, bölcs kormányzóját veszíti el, de mégis megmarad egy 
vigasza, hogyha letette is a vezéri pálcát, bölcs tanácsaival ezentúl is közre
működik kerületünk és egyházunk felvirágoztatásán. Hiszem, hogy kerületünk 
háláját fenkölt személye és elismerését alkotásai iránt méltóképpen ki fogja 
fejezni.

A lelkes beszéd minden szava a közgyűlésre nagy hatást 
gyakorolt, a legmagasabb fokot akkor érte el, mikor a lánglelkii 
és nemesszivii felügyelő a megilletődés hangján rámutatván a még 
aznap váratlanul bekövetkező fájdalmas nagy eseményre, kimon-
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dotta „úgy érzem magamat, mint mikor egy s z í v  ketté hasad“. 
A lendületes szép beszéd jegyzőkönyvbe vétetni határoztatok.

3 .  Az egyházmegyék küldöttei beadják megbízóleveleiket.
Ezeknek számbavételével az elnökség kihirdette, hogy a 

dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1916 augusztus hó 23-ára 
Nagykanizsára összehívott gyűlése törvényesen megalakult, egy
úttal jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Berzsenyi Dezső, dr. Kluge 

, Endre, Varga Gyula és Scholtz Ödön urakat felkérte.
3 -  A közgyűlés törvényes megalakulásával az egyházkerület nagyérdemű 

felügyelője átadja felolvasás végett, a távollevő püspök úr Öméltóságának az 
egyházkerület közgyűléséhez intézett levelét, mely így szól :

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !
Midőn a múlt évi egyházkerületi közgyűlésen kijelentettem, hogy — 

amennyiben lehetséges — a püspöki hivatalt még a háború befejeztéig meg
tartom : azt hittem, hogy a háború rövid időn véget ér s egészségem — leg
alább az addigi állapotban — megmarad. Reményemben csalódtam. A had
vész haragja nem fárad — egyre dúl. Másrészről egészségi állapotom egy, 
ez év kezdetén jött betegséggel annyira megrendült, hogy hatását még ma 
is folyton érzem s az egészség visszatértéhez már nincs is reményem. Az 
életkor és a betegeskedés nyugalomra indítanak. Ezek folytán tisztelettel be
jelentem végleges lemondásomat.

Hálás köszönetemet fejezem ki egyházkerületi felügyelő úr Öméltóságá
nak a részéről mindenkor tapasztalt jóbaráti, elnöktársi nagyrabecsült szíves
ségéért. Hálásan köszönöm a tisztikarnak, az esperes, egyházmegyei felügyelő, 
egyházfelügyelő uraknak, a lelkész-, tanár és tanító uraknak, mint munkatársaim
nak gyöngeségeim iránt tanúsított szives elnézésüket, áldozatkész, feledhetlen, 
hü támogatásukat a hivatal terhének hordozásában.

Isten áldását kérem a közgyűlésre, ennek minden tagjára, egyházkerüle
tünkre, evangélikus egyházunkra !

Mély tiszteletem kifejezésével
Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületnek

Pápa, 1916 augusztus 15-én alázatos szolgája:

Gyurdtz Ferenc 
püspök.

A levél váratlan tartalmának hallatára egyre nagyobb, mélyebb csend üli 
meg a lelkeket és mintha csak-minden beszédes ajk becsukódott volna, az 
egész gyűlés egyideig mély csendességben némán hallgat. De nem csuda, 
hiszen e nagyjelentőségű epistolában főtisztelendő és méltóságos Gyuíátz 
Ferenc, a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület nagyérdemű püspöke, püspöki 
állásáról végkép lemond és mint egykor a nagy Pál apostol, oszlopos tagja
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a ókeresztény egyháznak az efezusi vénektől, a hírneves püspök szeretett 
egyházkerületétől, melynek ő több mint 20 éven át főpásztora, úttörője, 
bölcs Gamalielje, vezére, valóságos mindene volt, érzékeny búcsút vesz.

A siri csendet Bancsó Antal, a soproni egyetemes theol. akadémia 
igazgatója töri meg, ki idecsatolt felszólalásával az egyházkerület mély meg- 
indultságának megható szép szavakban ád kifejezést, egyúttal méltatja az 
ősz főpapnak különben is halhatatlan nagy érdemeit, melyeket úgy egyház- 
kerülete, mint az egyetemes egyház és a magyar kultúra érdekében törhetlen 
munkásságával, nagy tudásával a legszebb sikerek elérésével magának örökre 
megszerzett — a lemondást elfogadásra ajánlja.

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés !

Püspök úr Öméltóságának ez a levele, melyben püspöki állásáról vég
leges lemondását és így tőlünk, az egyházkerülettől megválását bejelenti, 
a mély meghatottság fájó érzését kelti fel mindnyájunkban. A mély meg
hatottságnak ez a fájó érzése, amely én bennem is nagy mértékben meg van, 
igen nehézzé teszi nekem már azt is, hogy saját érzéseim kifejezésére a 
megfelelő szavakat megtaláljam, mennyivel inkább azt, hogy a főtisztelendő 
közgyűlésnek, egyházkerületünk egész közönségének érzéseit egy rövid fel
szólalás keretében méltóképpen tolmácsoljam. Ha ezt mégis megkísérlem, 
abban a hitben teszem ezt, hogy amikor saját érzéseimet egyszerű szavak
kal kifejezem, akkor egyszersmind az egész közgyűlés érzéseinek hü tol
mácsa leszek.

És én úgy érzem, főtiszt, egyházkerületi közgyűlés, hogy bennünket 
különösen két hatalmas érzés fűzött hozzá a mi távozó főpásztorunkhoz, és 
ez a tisztelet és szeretet érzése.

A püspöki állás, főtiszt, közgyűlés, a mi evangélikus egyházunkban 
olyan fontos állás, olyan magas méltóság, amely már magában tiszteletre és 
hódolatra késztet. A mi távozó püspökünk, Gyurátz Ferenc Öméltósága 
azonban nem abban a viszonyban volt a püspöki állással, hogy ő az abból 
kiáradó fényben mintegy sütkérezett volna. Az a tisztelet, amely őt püspöki 
állásában környezte, első sorban és közvetetlenül az ő minden tekintetben 
kiváló és tiszteletreméltó egyéniségét illette és egyéniségéről sugárzott az át 
arra az állásra, melyet betöltött és annak fényét nagy mértékben fokozta. 
Ugyanazért a tisztelet érzése nemcsak mibennünk élt, legközelebbi híveiben, 
nemcsak egyházkerületünk vette őt körül mindig növekedő tisztelettel, hanem 
tisztelettel és hódolattal hajolt meg előtte magyarországi evang. egyházunk 
egész közönsége, sőt annak körén is túl, tisztelték őt mindenütt, ahol hiva
talánál fogva megfordult, tisztelettel szóltak róla mindenek, akik őt akár csak. 
nevéről és működésének híréből ismerték.

És mi, akik őt közelebbről ismertük és működésének, mint munka
társai is, tanúi lehettünk, mi ennek az általános tiszteletnek okát és magyará-



zatát is megismertük az ő egyéniségének kiváló tulajdonságaiban, melyek őt 
a tiszteletre igazán méltóvá tették.

Ilyen kiváló tulajdonságai Gyurátz Ferenc püspök urnák: az ő bámu
latosan széleskörű és mélyreható ismerete, fenkölt ideális gondolkodása és 
szinte bevégzett tökéletességű humanisztikus műveltsége, fáradhatatlan és 
minden akadályokkal megküzdő munkaereje, kötelességtudásának a lelki
ismeretben gyökerező mélysége, egyesülve az akaratnak rendkívüli energiájá
val, amely éveken át le tudta győzni a testi bajok bénító hatását, a bölcses
séggé érlelődött finom érzést, amellyel mindig megismerte azt, ami igazán 
közérdek és megtalálta a bonyolult kérdések megoldását, és amit, mint 
egyházi férfiúban talán első helyen kellett volna említenem, apostoli ihletett- 
ségü mély vallásos hite, egyesülve az igaz keresztyén hitet jellemző türel- 
mességgel. És mindezek a kiváló tulajdonságok szép harmóniában egyesültek 
az ő igaz keresztyén és tipikusan magyar, férfias jellemében.

íme, főtiszt, közgyűlés ezek azok a tulajdonságai Gyurátz Ferencnek, 
melyek őt a tiszteletre igazán méltóvá tették és egyúttal a vezéri állásra 
valósággal praedesztinálták. És amikor a vezéri állásra eljutott, ezek a tulaj
donságok tették őt igazán vezérré, olyan vezérré, aki nem hátulról hangzó 
vezényszóval irányítja a sereget, hanem a vezéri zászlót fennen lobogtatva, 
elől megy a küzdők serege előtt és lelkesítő példájával vezeti azt a 
győzelemre.

Tiszteletünknek ez az eredete magyarázza meg annak jellemző saját
ságát is. A tisztelet érzésének közönségesen az a sajátsága, hogy a szivet 
hidegen hagyja és minél magasabbra emeli a tisztelet tárgyát, annál távolabb 
marad attól a tisztelők serege. A mi tiszteletünk távozó főpásztorunk iránt 
nem az a hideg és távol tartó érzés,' hanem az a bensőséges, meleg érzés, 
amely bennünket őhozzá minél közelebb vonzott. Ugyanazért egészen termé
szetesen egyesült azzal szivünkben a szeretetnek már természeténél fogva is 
meleg érzése.

A szeretet érzését viszont önkéntelenül felkeltette az ő igazán nagy 
szivének minden szépért, jóért, igazért hevülő melegsége és személyválogatás 
nélkül mindenkit átölelő emberszeretete, mindig komoly, de sohasem komor, 
örökösen derült és így örökifjú aranyos kedélye. A s z í v  melegsége, a mély 
kedély, egyesülve a vallásos hittel és a költői szárnyalásu lélekkel, ezek 
tették Gyurátz Ferencet kiválóan imádkozó pappá. Aki mindenkit szeretett 
és résztvevő lélekkel bele tudta magát élni mindenkinek sorsába, az tudott 
mindenkiért imádkozni is. De éppen olyan kiváló volt püspökünk mint 
szónok is, úgy a templomban, mint a közgyűlési termekben. Beszédei egy
formán megragadták az elméket és a sziveket és az alkalomhoz mérten 
majd gyújtók és lelkesítők, majd csillapítók és megnyugtatók, de mindig 
biblikusait és építők voltak.

Szeretetre méltóvá tette továbbá búcsúzó főpásztorunkat az a nyájas, 
leereszkedő, patriarchális modor, mellyel mindenkihez közeledett és minden
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kit felbátorított arra, hogy nemcsak hivatalos ügyekben, hanem saját ügyes
bajos dolgaiban is bizalommal hozzáforduljon. És őneki sohasem volt az idő 
alkalmatlan arra, hogy az ajtaján kopogtatókat meghallgassa, mindenkinek 
tudott bölcs tanácsot adni és a szegényeket sokszor tehetségén túl menő 
áldozatokkal is gyámolította.

Ha mindezekhez hozzávesszük még távozó püspökünknek az irodalom 
terén végzett szép munkásságát és azt az áldásos tevékenységét, melyet a 
protestáns irodalmi társaság és a gyámintézet elnöki székében kifejtett, úgy 
előttünk áll tiszteletünk és szeretetünknek méltó tárgyaként az ő egyéniségé
nek egész nagysága.

Íme, főtiszt, közgyűlés, a tiszteletnek és szeretetnek ezek az érzései 
élnek mibennünk távozó főpásztorunk iránt, ezek teszik nekünk olyan nehézzé 
őtőle a megválást.

De másrészt ugyancsak ezek az érzések, a tisztelet, amellyel elhatározá
sait eddig mindig fogadtuk és a szeretet, mellyel őhozzá ragaszkodunk, 
arra is indítanak, hogy — habár nehezünkre esik is — ebbe az utolsó 
elhatározásába is belenyugodjunk és azt tiszteletünk és szeretetünknek mint
egy utolsó hivatalos kifejezéseként tudomásul vegyük.

Tisztelettel kérem a főtiszt, egyházkerületi közgyűlést, hogy püspök úr 
Öméltóságának lemondását — sajnálattal bár — elfogadni és annak nyomán 
a további szükséges intézkedéseket megtenni méltóztassék.

Az egyházkerületi közgyűlés mély megilletődéssel fogadta 
a lemondó püspök lemondó levelét, s nehogy a nagy férfiú 
nemesen érző, nemesen gondolkodó szivét, lelkét érzékenyen 
megsértse, a legfőbb törvény, az erkölcsi törvény kényszerűségé
nek nyomása és hatása előtt meghajolva, a lemondást püspök úr 
Öméltósága érdemeinek és az egyházkerület törhetlen ragaszkodá
sának, soha el nem halaványuló hálájának jegyzőkönyvbe iktatásá
val, fájdalmas érzések közt kellő tisztelettel elfogadta, egyúttal 
kimondotta, hogy az egyházkerületet- ért érzékeny veszteség fölött 
nehéz szívvel hozott határozatáról püspök úr Öméltóságát jegyző- 
könyvi kivonatban még a gyűlés folyamán mély tisztelettel értesíti.

4 -  Kapcsolatban a fentebbi ponttal, az elnökség hivatkozással az E. A. 
114. szakaszának c) pontjára, felhívja az egyházkerületi közgyűlést, hogy a 
püspökválasztást rendelje el, tegye meg e végből a kellő intézkedéseket.

Az egyházkerületi közgyűlés hivatkozott törvény rendelkezé
seinek szemmeltartásával a megüresedett püspöki állás betöltésére 
nézve következőleg határozott: Az elnökség utján felhívja az 
egyházközségeket, a főiskolát, a kebelbeli főgimnáziumokat és 
önálló tanítóképző-intézeteket, hogy az E. A. 45., 99., 137. és 
138. szakaszainak figyelembevételével az egyházközségekben sza
bályszerűen összehívott közgyűlésen, a jelzett tanintézetekben, a 
tanári testület ülésén törvényesen megállapított szavazataikat le
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pecsételt zárt borítékban folyó 1916. évi október hónap 25-ig be
zárólag küldjék be az egyházkerület felügyelői hivatalához Kemenes- 
sömjénbe (u. p. Kemenesmihályfa, Vasmegye), a szavazatok fel
bontására az egyházkerületi felügyelő és a hivatalra nézve leg
idősebb esperes, ez esetben Kund Sámuel vasi közép esperes elnök
lete mellett bizottságot küldött ki, melynek tagjaivá megválasztattak : 
Berzsenyi Dezső, dr. Kluge Endre, Varga Gyula és Scholtz Ödön. 
A bizottság az E. A. 139. szakasza értelmében fog eljárni ; egy
úttal kimondotta, hogy az esetben, ha a szavazás első Ízben ered
ményre nem vezetne, már most ezen végzéssel felhatalmazza a 
bizottságot, illetőleg annak elnökségét, hogy hívja fel újból az 
egyházközségeket, a főiskolát, főgimnáziumokat és tanítóképző
intézeteket a szavazásra, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az általa 
megjelölt két legtöbb szavazatot nyert egyénnek egyikére vagy 
másikára előző módon szavazataikat adják le. Az így megválasztott 
püspök beiktatására nézve a kiküldött bizottság az új püspök 
meghallgatásával szabadon intézkedik.

£>. Olvastatott az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról szóló jegyzőkönyv. E szerint egy évi időtartamra megválasztat
tak : Krúg Lajos soproni, Kiss Sándor beledi tanítók. A jövő 1917. évben a 
tanítóképviselők, számszerint kettő, a szabályrendelet 6. pontja értelmében a 
vasi felső egyházmegyéből lesznek választandók.

Jóváhagyó tudomásul szolgált.
6 -  Hegyeshalmi Fischer Elemér egyházkerületi világi aljegyző az elnök

séghez intézett levelében, hivatkozással más téren való elfoglaltságára, kéri 
elmaradását a közgyűlésről kimentetni.

Az egyházkerületi közgyűlés azon Ígéret alapján, hogy „a 
háború után tisztét fokozott igyekezettel fogja betölteni“, Fischer 
Elemér egyházkerületi aljegyző távolmaradását ez évben is kimentette.

T .  A tárgysorozat 3. pontjánál olvastatott báró Prónay Dezső egyete
mes felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes püspök úrnak Budapesten, 1916. évi 
junius 15-én kelt „Meghívása“, mellyel a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház 
egyetemes közgyűlését 1916. évi november hó 8-ik napjára, délelőtt 10 órára, 
a gyűlést megelőző értekezletet pedig f. évi november havának 7-ik napjára, 
esti 5 órára a pesti ev. egyház épületébe kitűzik s az egyházkerületeket fel
kérik, hogy az egyetemes gyűlésre képviselőket válasszanak.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi közgyűlés az egyete
mes elnökség Meghívását, az abban foglaltakat tisztelettel tudo
másul vette s képviselőiül a következő egyháztagokat megválasz
totta ; még pedig Megbízó-levéllel egyházi részről: Varga Gyulát, 
Beyer Teofilt, Horváth Sámuelt, Scholtz Ödönt, Horváth Sándort 
(paksi), Magyary Miklóst, Bognár Endrét, Madár Mátyást. — 
Világi részről : Berzsenyi Sándort, dr. Démy Lajost, dr. Ajkay
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Bélát, dr. László Kálmánt, Hrabovszky Istvánt, Berzsenyi Dezsőt, 
Héring Zsigmondot, Sass Istvánt ; a tanintézetek képviseletében : 
Hollós János soproni-, Gyalog István bonyhádi főgimn. igazgató
kat, Papp József tanítóképző-intézeti igazgatót.

Jegyzőkönyvi kivonattal egyházi részről : Farkas Mihályt, Né
meth Pált, Takács Eleket, Nagy Jenőt (ösküi lelkész), Németh Ká
rolyt, Varga Józsefet, Vértesi Zoltánt, Madár Rezsőt, I’só Vincét ; 
világi részről : Csemez Eleket, dr. Ostffy Lajost, Mechwarth Ernőt, 
dr. Zergényi Jenőt, Károlyi Endrét, Szigethy Sándor, dr. Andorka 
Eleket, Pranger Józsefet, dr. Nagy Jánost, dr. Mesterházy Jenőt, 
dr. Kluge Endrét, Németh Sámuelt, dr. Fischer Gyulát.

8 .  A közgyűlés elé terjesztett fontosabb miniszteri rendeletek és ható
sági átiratok :

A) A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól.
I. Általános jelentőségű rendeletek.

1. 8286/915. sz. Varjú József, Renner János, Grieshaber Ödön, — 12.026/
915. sz. Nagy Lajos, Sass József, Nagy Mihály, Velter György, Kis Lajos, Löbel 
János, Mészáros Sándor, Szakáll László, — 134.167/915. sz. Szabó György, 
Szórády Dénes, Wölfel Gyula, Csatári Kálmán és Knöbel Ottó Károly felső- 
lövői főgimn. tanár. — 13.987/915. sz. Fenyves Károly, — 15.992/915. sz. 
Gráf János pécsi gondnok, — 16.078/915. sz. Mendöl Ede, Varga János, 
Záborszky Kálmán, Becht Béla, Varga Dezső, ifj. Kring Gyula, Tóth István, 
Karner János, Sümegi János, Nagy Sándor, — 3039/916. sz. Nagy Lajos, — 
4426/916. Fodor Mihály, Coriáry István, — 9432/916. sz. Neubauer Károly, 
Kantner József, Böjtös Pál, Vukán Kálmán, Osváth Sándor, — 9433/916. sz. 
Schmiedt Károly, — 3193/916. sz. Bischof János, Polster Reinhold, Balikó 
Mihály, Mesterházy Károly, Héricz Jenő, — 4657/916. sz. Brunner János, — 
7172/916. sz. Steiner Károly József tanítóknak a népfelkelési tényleges szol
gálat alól bizonytalan időre való felmentése.

2. 3355/915. sz. Az 1873—77-ben született B) alosztályu népfelkelő taní
tók, — 9186/915. sz. a 43—50 éves népfelkelők felmentése körül követendő 
eljárás.

3. 4717/915. sz. A tüzifakészlettel takarékoskodás tárgyában.
4. 7424/915. sz. Fémtárgyak beváltása ügyében.
5. 7681/915. sz. Az iskolába járás kötelezettségének az 1915/16. iskolai 

évre való korlátozása.
6. 7796/915. sz. Vasár- és ünnepnapokon mezőgazdasági munka végzése.
7. 7903/915. sz., 9715/915. sz., 12.367/915. sz., 4316/916. sz., 5696/

916. sz. Harangoknak hadicélokra való felajánlása, beszolgáltatása tárgyában.
8. 8241/915. sz. Gubacsgyüjtés tárgyában.
9. 8972/915. sz. Szederlevelek gyűjtése.

10. 9712/915. sz. A postai csomagok torlódásának elkerülése ügyében.
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11. 10.626/915. sz. Felhívás a harmadik hadikölcsön jegyzésre.
12. 11.079/915. sz. A váltópénz érmek felhalmozása, elrejtése ellen való 

intézkedés.
13. 11.500/915. sz. Az 1865—1872. években született népfelkelő tanítók 

felmentése körüli eljárás. — 12.029/915. sz. az 1873—1890. években szüle
tett népfelkelő tanítók felmentése körüli eljárás.

14. 12.421/915. sz. Csalángyüjtés.
15. 13.000/915. sz. Katonák részére karácsonyi adományok gyűjtése.
16. 13.057/915. sz. Hadi postabélyegek gyűjtése.
17. 14.201/915. sz. Külföldön tartózkodó theológusok és lelkészek név

jegyzéke tárgyában.
18. 14.970/915. sz. A fegyveres, front szolgálatra alkalmatlannak és segéd

szolgálatra alkalmasnak osztályozott tanárok és tanítóknak a nem tényleges vi
szonyba való áthelyezése.

19. 15.124/915. sz. A ragályos betegség elleni védekezés ügyében.
20. 15.159/915. sz. A távirat használatának korlátozása.
21. 15.232/915. sz. Szedercserje levelek gyűjtése.
22. 80.401/915. sz. Az elemi népiskola VI. o. végzett leánynövendékek 

végbizonyítványai és törzskönyvei ügyében.
23. 82.103/915. sz. A villámosi iskola építéséhez 1000 K állami segély 

engedélyezése.
24. 110.570/915. A felsőőri egyházközség osztr. áll. adóssági kötvényé

nek magyar hadikölcsönbe* fektetése.
25. 128.346/915. sz. Szemléltető képeknek az elemi iskolák közt szétosztása.
26. 131.213/915. sz. és 156.451/915. sz. Katonák részére téli ruházat 

készítése.
27. 138.054/915. sz. Iskolák közegészségügyének oltalmazása.
28. 145.537/915. sz. Az 1916. év I. felére 380.952 K egyházkerületi 

államsegély utalványozása.
29. 826/916. sz. Kiképzett, de fegyveres szolgálatra alkalmatlan és 

segédszolgálatra alkalmasnak minősített tanítókat a katonai parancsnokság 
szabadságolja.

30. 2400/916. sz. Az iskolai tanszemélyzetre vonatkozó adatok összeírása 
tárgyában.

31. 2516/916. sz. A népfelkelésre kötelezettek felmentetésük elintézéséig 
rendes alkalmazásukban maradhatnak.

32. 2766/916. sz. Katonák részére könyvek gyűjtése.
33. 2823/916. sz. Gabona rekvirálásoknál tanítók szolgálata igénybe

vehető.
34. 2965/916. sz. Tankönyvváltoztató tantestületi értekezletek elmaradása.
35. 4046/916. sz. Iskolai konyhakertek létesítése.
36. 4929/916. sz. A szellemileg gyenge egyénekre vonatkozó c) minta 

alapján kiállítandó kimutatások készítése.
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37. 5323/916. sz. és 9492/916. sz. Szederfalevelek gyűjtése.
38. 5354/916. sz. A negyedik hadikölcsönjegyzés ajánlása.
39. 6318/916. sz. és 7488/916. sz. Az 1866—1897-ben született népfel

kelők felmentése körüli eljárás.
40. 6580/916. sz. és 9491/916. sz. Gyógynövények gyűjtése.
41. 6812/916. sz. A papír és írószerekkel való takarékoskodás.
42. 7105/916. sz. Középfokú iskolák ifjúságának mezőgazdasági munká

latokban való résztvevése.
43. 7930/916. sz. Nem ajánltatik külföldről acélharangok beszerzése.
44. 7959/916. sz. Hoffmann Ákos györkönyi tanítónak a nem tényleges 

viszonyba való áthelyezése.
45. 8522/916. sz. Az iskolába járás kötelezettségének az 1916—17. iskolai 

évre való korlátozása.
46. 9076/916. sz. A theológiára jelentkezett ifjaknak katonai szolgálata.
47. 9481/916. sz. A VI. o. elemi iskolai záróvizsgák április havában 

tartása.
48. 22.696/916, 17.557/916. és 23.637/916. sz. A katonai szolgálat alól 

felmentett tanerőkről, illetve az egyház világi alkalmazottairól kimutatás készítése.
49. 25.686/916. sz. A néhai Szalay Ferenc és Tresztyánszky Vilma vár

palotai és nagygeresdi alapítványainak jóváhagyása.
50. 30.000/916. sz. A Kárpátok jelentőségének méltatására ifjúsági ünne

pélyek és gyűjtések elrendelése.
51. 31.188/916. sz. A háborús paedagógiai emlékek megőrzése.
52. 31.999/916. sz. A hazai almatermelést veszélyeztető vértetük irtása.
53. 65.542/916. sz. Az 1916. év II. felére 38.952 K egyházker. állam

segélynek kiutalása.
54. 76.746/916. sz. Napközi otthonnak létesítése és vezetése.
55. 89.518/916. sz. Állami segélyben nem részesülő tanítók háborús 

segélye.
II. Iskola-ügyek.

1. 15.977/915. sz. Gesell Mihály felsőlövői tanítóképző-intézeti tanár, 
— 15.988/915. sz. Arató István kőszegi felső leányiskolái tanár, — 1534/916. sz. 
Harsányi Gyula és Friedrich József felsőlövői főgimn. tanár, — 9297/915. sz. 
Putsch Alfréd felsőlövői főgimn. tanár, — 9910/916. sz. Krémusz Róbert 
soproni főgimn. tanár, katonai szolgálat alól bizonytalan időre felmentetnek.

2. 5361/915. sz. Középiskolai tanulóknak katonai kiképzésben részesítése.
3. 73.543/916. sz. Középiskolai tanárok részére 1915. év II. felére 

20.050 K összegnek utalványozása.
4. 81.428/915. sz. Ihász Ferenc soproni tanítóképző-intézeti tanárnak a

VIII. fiz. o.-nak megfelelő fizetéskiegészítési államsegély engedélyezése.
5. 84.360/915. sz. A katonai szolgálatra bevonult tanárok illetményei

nek újból való megállapítása.



6. 85.407/915. sz. A háború miatt valamely tantárgyból nem vizsgá- 
zottak a következő osztályba felvehetők.

7. 85.638/915. sz. Középiskolai növendékek tandíj-kedvezménye.
8. 87.129/915. sz. A középiskolai tanulóknak katonai szolgálatra elő

készítése.
9. 92.160/915. sz. A soproni tanítóképző-intézet tanszerfelszerelési ter

vezete jóváhagyatik — 1000 K államsegély engedélyezve e célra.
10. 92.739/915. sz. A soproni theol. tanároknak az orsz. tanári nyugdíj- 

intézetbe felvétele.
l í .  96.783/915. sz. A bonyhádi főgimn. részére 19.000 K fenntartási 

államsegély engedélyezése.
12. 105.623/915. sz. Arató István kőszegi felsőbb leányiskolái tanár részére 

900 K fizetéskiegészítési államsegély kiutalva.
13. 102.171/915. sz. Középiskolai miniszteri biztosok kinevezése.
14. 108.781/915. sz. Katonai szolgálatot teljesítő tanároknak felmentett 

tanárokkal való kicserélése.
15. 116.474/915. sz. A felsőlövői tanítóképző-intézet új épületének fel

építésére haladékot nyer.
16. 129.894/915. sz. Felsőlövői tanítóképző-intézetnek tanszerfelszerelé

sekre 1500 K államsegélyt utalt ki.
17. 130.480/915. sz. Ifjúsági kirándulások rendezése.
18. 1443/916. sz. A tanítóképző-intézetekben a tananyag április 15-ig 

elvégzendő.
19. 2965/916. sz. Tankönyvváltoztató tantestületi értekezletek elmaradnak.
20. 3865/916. sz. A felsőlövői tanítóképző-intézeti tanároknak 20° 0 há

borús segélyek utalványozása.
21. 4225/916. sz. A középiskolai tanároknak 1916 1. felére 21.200 K 

személyi pótlék fizetéskiegészítési államsegélyt engedélyez.
22. 6862/916. sz. A leányközépiskolák szervezete, rendtartása és taní

tási terve.
23. 7222/916. sz. A felsőlövői tanítóképző-intézeti tanároknak 1916— 

17-re 12.220 K állami segélyt utal ki.
24. 7277/916. sz. Az orsz. tanári nyugdíj-intézetbe belépés határideje 

meghosszabbítva.
25. 14.090/916. sz. A középiskolai felsőbb osztályok tananyagának április 

közepéig elvégzése tárgyában.
26. 14092/916. sz. A középiskolák háborús vonatkozásainak egységes 

feldolgozása ügyében.
27. 22762/916. sz. Katonai szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók tan

díj kedvezménye.
28. 26704/916. A felsőlövői főgimn. matematika-fizikai tanszékre rendes 

tanárrá kineveztetik: Putsch Alfréd.
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29. 29335/916. A felsőlövői főgimn. 3%  nyugdíjintézeti tartozásának 
beszedése felfüggesztetik.

30. 33301/916. A kőszegi felsőbb leányiskolái tanerők 20°/0 háborús se
gélyének utalványozása.

31. 34297/916. sz. Az 1914—15. tanévben VII. o. végzett s katonai 
szolgálatra behivottak vizsgája.

32. 35079/916. Érettségi vizsgái kormányképviselők kinevezése.
33. 40962-916. sz. Az 1897. és korábban született VII. o. végzett tanu

lók részére előkészítő tanfolyamok rendeztetnek.
34. 43362 916. sz. Katonai szolgálatban levő tanulók magán vizsgái tandíj- 

mentessége.
35. 43799/916. sz. A felsőlövői tanítóképző-intézetnek 4500 K tanszerbeli 

felszerelési államsegélyt engedélyez.
36. 44949/916. sz. Unger Károly felsőlövői tanárnak a IX. fizetési o.-ba elő

léptetése.
37. 48230/916. sz. Az 1898. évf. középiskolai tanulók vizsgája.
38. 51586/916. sz. Az. I.—VII. o. tanulók iskolai évének befejezése 

junius 3-án.
39. 52800/916. sz. Az 1898. évfolyamú tanítóképző-intézeti növendékek 

vizsgája.
40. 53200 916. A tanítóképzői vizsgálatoknak a rendes időnél korábbani 

megkezdése.
41. 53300/916. sz. A felső leányiskola vizsgálatainak korábbi befejezése.
42. 54700/916. sz. Az 1897. és korábban született tanítóképzői növen

dékek részére rendezendő tanfolyamok.
43. 55159/916. sz. Tanítóképző-intézeti tanulók három rendbeli vizsgálata, 

illetve osztályozásának elejtése.
44. 59797/916. sz. A vizsgálaton elmaradt felsőlövői tanítóképző-intézeti 

növendékeknek az előkészítő tanfolyamra leendő felvétele.
45. 59900/916. sz. A folyó iskolai évben harmad éves tanítóképző

intézeti tanulóknak nyújtandó tanulmányi kedvezmény.
46. 60771/916. sz. Az óvónői tanfolyamot végzett növendékeknek felvétele 

a tanítónőképzőkbe.
47. 66707/916. sz. A tanítóképzői előkészítő tanfolyamon résztvevők 

írásbeli vizsgáinak elengedése.
48. 71739/916. sz. Hadi érettségi bizonyítvány kiállítása.
49. 72231/916. sz. A soproni tanítóképző tanárainak 1916—17. évre 16566 K 

67 fillér fizetéskiegészítési államsegély kiutalása.
50. 78365/916. sz. Az 1897. és korábban született javítóvizsgára utalt 

középiskolai tanulók vizsgái kedvezménye.
51. 79114 916. sz. Herczeg József soproni tanítóképzői növendéknek a 

kertészetben elért eredményért — jutalmazás.
52. 157.321/916. A soproni tanítóképzői tanárok 20% háborús segélye.
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III. Kongrua-ügyek.

1. 82.471/915. sz., 155.453/915. sz., 85.117/915. sz., 640/916. sz. Zsiray 
Lajos zalagalsai, majd nagyvázsonyi, 92.674/915. sz. Lórántffy Péter veszprémi, 
114.349/915. sz. Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkészek kongruájának meg
állapítása.

2. 115.558/915. sz. Mogyoróssy Gyula bakonyszentlászlói, Németh Gyula 
szekszárdi, Kirchknopf János borostyánkői, Pummer Adolf rohonczi lelkészek
I. ötödéves korpótléka, Takács Elek homokbödögei és Vértesi Zoltán magyar- 
bólyi és Varga József sárvári lelkészek II. ötödéves korpótlékának utalványo
zása, 157.042/915. sz. Heiner Géza őrihodosi lelkész korpótléka ügyében.

3. 87.424/915. sz. A néhai Brunner János és néhai Zábrák Dénes lelké
szek korpótlék térítményeinek törlése ügyében.

4. 80.724/915. sz. 1915—16. I. felére 4000 K 90 f káplán-kongrua utal
ványozása.

5. 126.240/915. sz. 1915 — 16. év II. felére lelkészi kongrua és korpót
lék utalványozása.

6. 11.053/916. sz. Ifj. Kovács Mihály pusztaszentlászlói, 36.450/916. sz. 
Síkos Gyula zalagalsai lelkészek kongruájának utalványozása.

7. 43,586/916. sz. Seregély István szepetneki, Fábián Imre kölesdi, 
Bándy Miklós nagybábonyi, Ihász László kisbaboti lelkészek I. évötödös kor
pótléka, Gyarmathy Ferenc tabi és Mészáros István kemeneshőgyészi lelkészek 
részére továbbmenő segély utalványozása.

8. 15126/916. sz. 1915 — 16. év II. felére káplánkongrua : 3563 K 03 f 
utalványozása.

9. 34.409/916. sz. Az 1915—16. év II. felére lelkészi kongrua és kor
pótlék kiutalványozása.

10. 54.435/916. sz. Az 1916—17. év I. felére lelkészi kongrua és kor
pótlék utalványozása.

B) M. kir. földmivelésügyi miniszter.

142.282/916. sz. Gyulay Károly, a soproni ev. tanítóképző-intézethez be
osztott gazdasági tanárnak katonai szolgálat alól való felmentése.

C) M. kir. honvédelemügyi miniszter.

1. 282.189/915. sz. Theol. hallgatóknak a katonai szolgálathoz való 
viszonya.

D) Az egyetemes egyház felügyelőjétől.

1. Az egyetemes egyházi törvényszéknek Mohácsy Lajos biróküldési 
kérelmére hozott határozata.

2. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek az egyetemes egyház felügye
lőjéhez intézett 136714/915. sz. rendelete a felekezeti tanítók háborús segélye

2
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és családi pótléka, — 141713/915. sz. rendelete evang. középiskolák beruházási 
államsegélyének 3% járuléka ügyében.

A rendeletek és átiratok évközben elintézést nyervén, itt 
tudomásul vétettek.

Q- A tárgysorozat 5. pontjánál egyliázkerületi egyházi főjegyző be
mutatja a közgyűlésnek nyomtatásban a „Püspöki jelentést“, melyben püspök 
úr Öméltósága mindenekelőtt a jelentés 1—2. pontja alatt a szivekbe mar
koló, mindenkit lebilincselő hatással, széles látókörrel, a bölcs nagy tudásá
val értekezik a tudom ányról, a h itrő l s a háború rettenetes képét 
elrettendö p é ld á u l  a következőkben állítja az olvasó elé:

„A harc kitört s azóta szűnni nem akaró hévvel tombol, mint félelmes 
vihar. Amerre halad, nyomában a pusztulás döbbentő nyomait mutatják váro
sok, falvak. A harctereken vér áztatja a tél havát, a tavasz letaposott virágait- 
A küzdők távol otthonában ezrenként öltöznek gyászba a ház támaszát, 
reményét sirató családok. Megritkul a munkaerő a műhelyekben, üzletekben, 
gyermekek, nők váltják fel a munkabíró férfiakat a szántóföldeken. Hadba- 
vonultak a fegyverképes tanítók, így sok helyen zárva maradtak az iskolák, 
a gimnáziumokból még tanulmányaik befejezése előtt az ifjakat nem felsőbb 
iskola, hanem a hadi lobogó várja. Másrészről egyre súlyosabb feladat a 
családfenntartás, naponként elviselhetetlenebb a drágaság.

Mindig több családban eltörik a kenyérnek botja, szaporodnak a munka- 
képtelenné vált rokkantak. A háborúnak pusztító ereje annál rémesebbé válik, 
minél hathatósabb, sujtóbb fegyvereket nyújt a haladó tudomány a hadviselő 
feleknek. Amit az emberi tudás hosszú időn át kitartó türelemmel, lelkesedés
sel létrehozott, azt, mint Kronos saját magzatait, röviden, napok, órák alatt 
képes megsemmisíteni.

Hogy az emberi szenvedély mégis a háborút nem teheti szakadatlanná 
vált átokká, azt köszönhetjük egy másik hatalomnak: a va llá sn a k .11

Egyúttal főjegyző kéri a közgyűlést, hogy e ritka szép, épületes jelen
tést, miután amúgy is közkézen forog, tekintse felolvasottnak s csatoja a mai 
gyűlés jegyzőkönyvéhez s püspök úr Öméltóságának mondjon érte hálás 
köszönetét. Amennyiben pedig szükségét látja, a jelentés egyes pontjaira 
hozzon külön határozatot.

A közgyűlés a főjegyző előterjesztését a püspöki jelentésre 
nézve egész terjedelmében magáévá tette.

I O .  Felvétetett ugyanazon jelentés 5. pontja, mellyel püspök úr rá
mutat a dunántúli lelkészválasztási szabályrendelet fogyatékosságára, egyúttal 
a hiány megszüntetésére javaslatot is terjeszt elő. Nevezetesen a lelkész
választás püspök úr javaslata szerint úgy menne végbe jövőre, hogy a 
gyülekezet a püspök úr által jelöltek sorából választaná lelkészét, vagy pedig 
azzal töltené be a megüresedett lelkészi állást, akit a püspök a gyülekezet 
jelöltjei közül megválasztásra kijelölt. Volna még egy harmadik módozat is : a 
gyülekezetek osztályozása erejük és népességük szerint.
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Az egyházkerületi közgyűlés tudatával annak, hogy a lelkész
választási törvények nemcsak a dunántúli egyházkerületben hiá- 

, nyosak, de egyebütt is, kimondotta, hogy a fontos kérdés eldönté
sébe ez alkalommal nem bocsátkozik bele, hanem az általános 
elvek megállapítása végett átteszi a kérdést a zsinatra.

11- Felvétetett ugyanazon jelentés 8. pontja, mely az egyházkerületi 
evangéliumi egyesület múlt évi buzgó munkásságát méltatja.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is melegen 
ajánlja az egyháztagoknak nevezett egyesület hathatós pártfogását.

153. Felvétetett ugyanazon jelentés 21. pontja, mely a fontosabb 
miniszteri rendeletek kapcsán rámutat az 1915. évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 117. §-ban hozott azon határozatára, mellyel a reformáció 
400-ik évfordulójának látható alkotással méltó megünneplésére egy egyetemes 
evangélikus „Szeretetház“ alapítását tűzte ki.

Az egyházkerületi közgyűlés érzi és jól tudja azt, hogy a 
reformáció négyszázados évfordulójának megünneplése nagy időkre 
emlékeztet bennünket, amikor apáink a legnagyobb áldozatra is 
készek voltak a hitért és lelki szabadságért; azt is tudja, hogy ha 
mi azoknak a nagy ősöknek, halhatatlan martirapáknak méltó 
unokái akarunk maradni, nekünk is bizonyságot kell tennünk 
hitünk igazságai mellett. És szebb bizonyságot egyházkerületünk 
közgyűlése ez idő szerint nem tehet, mintha kicsinye-nagyja, 
szegénye-gazdaga a kitűzött, nagy cél megvalósításának elősegíté
sére erejének megfeszítésével közreműködik. E végből az egye
temes egyház által tervbe vett „Szeretetházra“ adakozásra hívja 
fel az egyházközségeket.

13 - Felvétetett a püspöki jelentés 3. pontja, mely a jövő lelkészét és 
annak munkakörét láttatja.

A közgyűlés örömmel látta azt a tért maga előtt, melyet 
püspök úr Öméltósága a legközelebbi jövő lelkésze elé munka
térül kijelölt.

14 .  Felvétetett ugyanazon jelentés 22. pontja, mely az ifjúsági bel- 
missziói egyesületeknek a lefolyt tanévben kifejtett munkásságával foglal
kozik. Ilyen egyesület volt Sopronban, Felsőlövőn, Bonyhádon, Kőszegen.

A közgyűlés örömmel vett tudomást az ifjúsági belmissziói 
egyesületek élénk munkásságáról s vezetőiknek elismerését nyil
vánította.

1 5 .  Felvétetett ugyanazon jelentés 28. pontja, mely egyenként fel
sorolja mindazokat az alapítványokat, adományokat, melyek a kőszegi felsőbb 
leányiskolára befolytak, összesen 7215 korona 33 fillér.

Az egyházkerületi közgyűlés örvendetes tudomásul vette a 
jelentést, a szives adakozóknak hálás köszönetét nyilvánította s 
az intézetet jövőre is pártfogásukba ajánlotta.

2*
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16 - Felvétetett ugyanazon jelentés 29. pontja, mely összegezi azokat 
a segélyeket, melyek hadikölcsön cimen, kárpáti falvakra, rokkant katonák
nak, országos Vöröskereszt-egyesületre az egyházkerületből befolytak, ösz- 
szesen 1,858.505 korona 57 fillér.

Örvendetes tudomásul szolgált.
17 . Felvétetett ugyanazon jelentés 39. pontja, mely felsorolja azok

nak neveit, kik a lefolyt közigazgatási évben a minden halandók utján el
költöztek. Ezeknek hosszú sorát Stettner Gyula, a lelkészi kar nesztora 
nyitotta meg.

Az egyházkerületi közgyűlés fájdalmas érzéssel vett búcsút 
elhunyt nagyjaitól, poraikra áldást mondott.

Jegyezte :

Bognár Endre
egyházkerületi egyházi főjegyző.

1® . A főiskolai nagybizottság jelentésének előterjesztése kapcsán Het- 
vényT Lajos előadó indítványozza, hogy az egyházkerületi közgyűlés tekintet
tel arra, hogy a mostani nehéz viszonyok között jegyzőkönyve minél rövidebb 
legyen, a múlt évi eljáráshoz hasonlóan a főiskolai nagybizottság által már 
végérvényesen elintézett ügyek részletesen ne vétessenek fel az egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvébe, hanem ezek az ügyek pusztán csak az 1916 junius 
28-iki főiskolai nagybizottsági ülésről felvett, nyomtatásban megjelent s az 
illetékes helyekre megküldött jegyzőkönyv megfelelő pontjaira való utalással 
egy jegyzőkönyvi pontban összefoglaló módon vétessenek tudomásul. Ez 
alapon előadó mindjárt indítványozza, hogy az egyházkerületi közgyűlés a 
főiskolai nagybizottság fent megnevezett jegyzőkönyvének^, 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., l l . , n r â Ï Ï l 2 .  b), 14. a), 14. c), 14. e), 14. f), J 5 .  a),: 15. b), 16. a),
16. b), 16. ej, VT.,' '18., 20., 24., 25. pontjaiba foglalt határozatokat, melyek 
részint a költségvetés keretén belül történt, illetve megfelelő fedezet alapján 
nyugvó utalványozásokra s egyéb már végre is hajtott adminisztratív eljárá
sokra, köszönetnyilvánításokra és részvétnyilatkozatokra vonatkoznak, vegye 
tudomásul. A főiskolai nagybizottság néhány ügyet álláspontjának jelzésével 
más bizottságokhoz tett át, amely ügyekre vonatkozóan az egyházkerületi 
közgyűlés az illető bizottságok jelentéseivel kapcsolatban hozza meg hatá
rozatát. (L. a fentnevezett főisk. nagybizottsági jegyzőkönyvnek 14. d), 16. d),
23., 26., 29., 30. pontjaiba foglalt határozatokat.)

Az egyházkerületi közgyűlés a főisk. nagybizottság 1916 junius 
28-iki ülése jegyzőkönyvének fentebb felsorolt pontjaiba foglalt 
határozatokat tudomásul veszi.

19 - A főiskolai nagybizottság 1916 junius 28-án tartott ülésén a 
jegyzőkönyv 10. pontja szerint tárgyalta és elfogadta a főiskolai kisbizottság- 
nak azon ajánló felterjesztését, hogy a szabadkézi rajzoktatás díja az 1.—IV.
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osztályokban is tétessék egyenlővé a felsőbb osztálybeliek díjával, azaz az 
1916/17-ik tanévtől kezdődőleg 8 koronáról 12 koronára emeltessék fel, 
különös tekintettel arra, hogy más intézetekben is a rajzoktatás díja sokkal 
magasabb.

Az egyházkerületi közgyűlés a szabadkézi rajzoktatás díját 
a soproni evangélikus lyceum összes osztályaiban az 1916/17. 
tanévtől kezdődőleg évi 12 koronában állapítja meg.

%ZO. Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19. 
pontjai szerint a főiskolai nagybizottság tárgyalta az egyházkerület fen- 
hatósága alá tartozó intézeteknek és a felügyelete alá tartozó főgimnáziumok
nak, illetve a tanítóképző-intézetnek 1915/16-ik tanévi állapotáról szóló igaz
gatói jelentéseket, névszerint : Bancsó Antal soproni theol. akad. igazgatónak, 
Hollós János soproni lyceumi igazgatónak, Papp József soproni tanítóképző
intézeti igazgatónak, Budaker G. Károly kőszegi felsőbb leányiskolái igaz
gatónak, Németh Sámuel felsőlövői főgimn. igazgatónak, Bráder József 
felsőlövői tanítóképző-intézeti igazgató-helyettesnek, Gyalog István bonyhádi 
főgimn. igazgatónak jelentéseit. A főisk. nagybizottság az igazgatói jelentése
ket általánosságban tudomásul vette s ezekkel kapcsolatban a saját hatás
körébe eső ügyekre vonatkozóan a jelen egyházkerületi közgyűlési jegyző
könyv 21— 23. pontjaiba összefoglaló módon felvett s a közgyűlés által már 
általánosságban tudomásul is vett megfelelő határozatokat meghozta s az 
egyházkerületi közgyűlési határozatokat igénylő ügyekre vonatkozóan pedig 
javaslatait a közgyűlés elé terjeszti, melyekre vonatkozóan az egyházkerület 
az ezután következő előterjesztésekkel kapcsolatban lesz hivatva határozatait 
meghozni.

Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja szerint a főiskolai nagybizottság az 
iskolákról szóló jelentésekkel kapcsolatban örömmel vette tudomásul püspök 
úrnak azon előterjesztését, hogy a szóban levő intézetek igazgatói és tanárai 
a mostani nehéz időkben feladatukat mindenütt a legpéldásabb buzgósággal, 
hűséggel, kötelességtudással és jó eredménnyel teljesítették, amiért is méltó
képpen jár ki részükre a hála és a köszönet.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság jelen
tése alapján az összes igazgatói jelentéseket általánosságban 
tudomásul veszi, azokat az egyházkerületi irattárba helyezi, ez 
alkalommal azonban az igazgatói jelentéseket, tekintettel a nyom
dai papiroshiányra s annak drágaságára, jegyzőkönyvében nyom
tatásban közzé nem teszi s az érdeklődők figyelmét az illető 
iskolai Értesítőkre hívja fel, melyek az igazgatói jelentések általá
nos érdekű adatait amúgy is közük ; az igazgatói jelentéseknek 
határozatokat kívánó pontjaira vonatkozóan pedig az egyházkerü
leti közgyűlés határozatait külön pontokban hozza meg. Püspök 
úrnak a szóban levő iskolákra vonatkozó előterjesztését pedig az 
egyházkerületi közgyűlés szintén örömmel veszi tudomásul s
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köszönetét és elismerését az igazgatókkal és tanárokkal szemben 
jegyzőkönyvileg fejezi ki.
Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 13. pontja szerint Bancsó Antal 

theol. akad. igazgató jelentésével kapcsolatban a főiskolai nagybizottság 
tárgyalta a soproni theol. akadémiai tanároknak az állami nyugdíjintézetbe 
való felvételükkel kapcsolatos súlyos sérelmeik tárgyában felterjesztett s a 
nevezett jegyzőkönyvi pontba egész terjedelmében felvett s az illetékes 
helyekre nyomtatásban megküldött memorandumát. A főiskolai nagybizottság 
a felterjesztésben előadott okokat a maga részéről teljes mértékben méltá
nyolta s a theol. akadémia tanári karának kívánságait lelkészképzésünk 
érdekében magáévá tette, a memorandumot egész terjedelmében elfogadta 
s azt az egyházkerületi közgyűléshez azzal a kérelemmel terjeszti fel, hogy 
a theol. akad. tanárok nyugdíjügyének méltányos rendezése tárgyában a 
memorandum kívánságainak megfelelően az egyetemes közgyűlésnél lépése
ket tenni szíveskedjék, annak kiemelésével, hogy az egyetemes közgyűlés 
abban az esetben, ha a kormánytól a theol. akad. tanárok lelkészi szolgálati 
éveinek beszámítása ügyében teljesen megnyugtató válasz nem érkezett volna, 
ez ügyben a református egyházzal egyetértőleg a közös bizottság utján intéz
zen a kormányhoz újabb felterjesztést ; s amennyiben pedig az állam a kér
dést megnyugtatóig nem oldaná meg, a lelkészképzés fontos ügyének 
érdekében maga egyházunk gondoskodjék nemcsak a személyi érdekekre, 
hanem különösen az egyházi közéletre károsan ható sérelmek megfelelő 
orvoslásáról. E célból a föisk. nagybizottság kívánatosnak tartja, hogy a 
folyó évi egyetemes közgyűlés előtt az egyetemes nyugdíjintézeti és az 
egyetemes theol. akad. bizottság közös ülésre hivassanak egybe, mely hivatva 
lesz a theol. akad. tanárok nyugdíjügyét újra tárgyalni s az egyetemes gyűlés
nek ebben az ügyben hozandó új határozatát előkészíteni. — Előadó meg
jegyzi, hogy ezt a fontos ügyet az egyházkerület pénzügyi bizottsága f. évi 
julius 20-án tartott ülésén szintén behatóan tárgyalta s ebben a kérdésben 
a nevezett ülés jegyzőkönyvének 26. pontja szerint megállapított egy az 
egyházkerületi közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatot.

Az egyházkerületi közgyűlés a theol. akad. tanárok nyugdíj
ügyének kérdésében határozatát az 1916. évi julius hó 20-án tar
tott pénzügyi bizottsági ülésről felvett jegyzőkönyv 26. pontjának 
előterjesztésével kapcsolatban hozza meg.

Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 14. b) pontja szerint a főisk. 
nagybizottság Hollós János lyceumi igazgató jelentésével kapcsolatban a 
soproni lyceumi iskolaszolga mellé egy segéderőnek alkalmazását szükséges
nek tartja s ez ügyben felhatalmazta az igazgatót, hogy a főisk. kisbizottság- 
gal egyetértve, az intézeti szolga mellé egy kisegítő erőről gondoskodjék ; 
a szolga mellé alkalmazott kisegítő erő díjazásának megállapítását pedig a 
főiskolai kisbizottság meghallgatásával a pénzügyi bizottságra bízta.

Az egyházkerületi közgyűlés a soproni evang. lyceumban
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az iskolaszolga mellé egy segéderőnek alkalmazását mindaddig, 
mig a hadbavonult iskolaszolga állását ismét elfoglalhatja, jóvá
hagyja s a főiskolai nagybizottságnak ez ügyben tett intézkedései
hez szintén hozzájárul.

Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 15. c) pontja szerint a főisk. 
nagybizottság Papp József tanítóképző-intézeti igazgató jelentésével kapcsolat
ban. a más- intézetbe magántanulókként beiratkozott tanítónőképző-intézeti 
leánynövendékek bejárását a soproni evang. tanítóképző-intézet rendes tan
óráira az 1915. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 65. pontja alapján 
megengedhetőnek tartja s az egyházkerületi közgyűlésnek azt javasolja, hogy 
a jelentkező tanítónőképző-intézeti magántanulóknak a soproni evang. tanító
képző rendes tanóráira való bejárását engedje meg, azzal a feltétellel, hogy 
a leánynövendékek számára elkülönített óraközi tartózkodási helyről, meg
felelő óraközi felügyeletről, külön illemhelyről gondoskodás történjék és hogy 
a bejáró leánynövendékek a rendes tandíjat lefizessék s az óraközi tartóz
kodási helyért is bizonyos bérösszeget fizessenek.

Az egyházkerületi közgyűlés a más intézetbe magántanulók
ként beiratkozott tanítónőképző-intézeti növendékek bejárását a 
soproni evangélikus tanítóképző-intézet rendes tanóráira az 1915. 
évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 65. pontja alapján a főisk. 
nagybizottság által megállapított feltételek pontos megtartása ese
tén megengedi mindaddig, mig az egyetemes közgyűlés ebben a 
kérdésben idézett határozatát meg nem változtatja.

2 4 .  Ugyanazon ülés jegyzőkönyvének 27. pontja szerint a főiskolai 
nagybizottság tárgyalta a kőszegi felsőbb leányiskola átszervezésének ügyét. 
Tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a felsőbb 
leányiskolákat háromtipusu leányközépiskolákká átszervezi, egyházkerületünk 
a kőszegi felsőbb leányiskolának évek óta húzódó kérdésében is teljesen új 
helyzettel áll szemben. Erre való tekintettel püspök úr felszólította Budaker 
G. Károly kőszegi felsőbb leányiskolái, Papp József soproni tanítóképző
intézeti és Kapi Gyula nyug. tanítóképző-intézeti igazgatókat, hogy a meg
változott helyzetre való tekintettel a kőszegi felsőbb leányiskola átszervezésé
nek kérdésében terjesszenek a főiskolai nagybizottsági ülés elé javaslatot. 
A megbízott igazgató urak a kérdésben nem képviselnek egységes állás
pontot s így két javaslat került a f. évi junius 28-iki főiskolai nagybizottsági 
ülés elé. Budaker G. Károly előterjesztésében a kőszegi felsőbb leányiskolá
nak felső leány- és kereskedelmi iskolává való átszervezését javasolta, Papp 
József és Kapi Gyula igazgatók pedig a múlt évi egyházkerületi közgyűlési 
határozat értelmében a kőszegi felsőbb leányiskolának tanitónöképzö-intézetté 
való átalakítását javasolják. A junius 28-án tartott főisk. nagybizottsági ülés 
tekintettel arra, hogy az új helyzet a döntés előtt ebben a fontos kérdésben 
az egyházi közvélemény előzetes kialakulását kivánja, úgy határozott, hogy 
az előterjesztett javaslatok közzététessenek, az illetékes helyekre elküldessenek



s ebben a kérdésben a főiskolai nagybizottság csak az egyházkerületi köz
gyűlés előtt tartandó ülésen hoz majd határozatot. A főiskolai nagybizottság 
augusztus 23-án a pénzügyi bizottsággal együtt tartott ülésén a kőszegi fel
sőbb leányiskolának felső leányiskola- és leánygimnáziummá való átszervezése 
mellett foglalt állást s ennek megvalósítása érdekében megfelelő határozati 
javaslatot terjeszt az egyházkerületi közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés a kőszegi felsőbb leányiskola 
átszervezése kérdésében a következő határozatot hozza :

a) Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a 
kőszegi felsőbb leányiskola kérdésében jelenleg az egyházkerület 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a leány-középiskolák 
szervezése ügyében kiadott 86100 916. számú rendelete után már 
teljesen új helyzettel áll szemben, a kőszegi felsőbb leányiskola 
kérdésében az 1915. évben hozott s a nevezett egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 44. pontjában foglalt határozatát hatá
lyon kívül helyezi.

b) Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a kőszegi 
felsőbb leányiskolát fokozatosan felső leányiskola- és leánygimná
ziummá szervezi át, még pedig úgy, hogy az új szervezet már 
az 1916/17-ik tanévben az első osztályban életbelép.

c) Az egyházkerületi közgyűlés felkéri a főtiszt, és mélt. 
elnökséget, hogy az egyházkerületi közgyűlésnek ezen elhatározá
sát a magas kormánynál bejelenteni és az egyházkerület meg
bízásából az 1883-ik évi 30. t.-c. alapján a középiskoláknak 
biztosított évi fenntartási és építkezési államsegély megadását 
kérelmezni szíveskedjék.

d) Az egyházkerület a főtiszt, és mélt. elnökség utján ezen 
határozatát Kőszeg városának is bejelenti s felkéri alkalmas telek 
átengedésére és megfelelő összegű építkezési segélynek meg
szavazására.

e) Az egyházkerületi közgyűlés elhatározását bejelenti az 
egyetemes közgyűlésnek azzal a kérelemmel, hogy a dunántúli 
egyházkerületben szervezendő leánygimnáziumot egyetemes jelle
gűnek elismerni s a felsőbb leányiskolának juttatott eddigi segélyt 
lehetőleg még fokozottabb mértékben megadni szíveskedjék.

f) Az egyházkerület felkéri a többi három egyházkerületet, 
hogy az átszervezendő intézetet, mint egyházunknak egyetlen 
leánygimnáziumát, fontos egyházi és kulturális érdekekből segé
lyezni kegyeskedjék.

g) Az egyházkerületi közgyűlés kijelenti, hogy a fentebbi 
pontok értelmében azért fordul a megnevezett testületekhez segít
ségért, mert a felső leányiskola- és leánygimnáziumhoz szükséges 
új épület emelésére s annak berendezésére s az átszervezett



intézet fenntartására pusztán a maga erejéből egyáltalában nem 
vállalkozhatik.

S 5 .  A folyó évi junius 28-iki főiskolai nagybizottsági ülés jegyző
könyvének 28-ik és az augusztus 23-iki ülés jegyzőkönyvének 2-ik pontjai 
szerint a főiskolai nagybizottság tudomásul vette előadónak a nem ág. hitv. 
evangélikus középfokú iskolákban végzett hitoktatásról szóló részletes jelen
tését és ezzel kapcsolatban ismételten hangsúlyozta, hogy két-két megfelelő 
osztálynak csoportosítása ugyanazon tananyag tanulására a tanterv értelmé
ben megengedhető ugyan, de a tantervszerű hetenkénti 2 óra mindenütt 
megtartandó, kivételes esetben csak ott indokolt az engedély kérése osztá
lyonként, illetve csoportokként egy heti óra tartására, ahol a hitoktató más 
községben lakik. A főiskolai nagybizottság egyúttal kívánatosnak tartja, 
hogy a tanítónőképző-intézeti evangélikus növendékek az egyházi énekből és 
zenéből egyházunk részéről képesítést nyerhessenek s e célból megfelelő 
oktatásban részesüljenek, ez ügyben felkéri az ének- és zqnepártoló-egyesületet 
a megfelelő javaslat megtételére.

Az egyházkerületi közgyűlés a nem ág. hitv. evangélikus 
középfokú iskolákban végzett hitoktatásról szóló előadói jelentést 
a maga részéről is tudomásul veszi, azt az irattárba helyezi, az 
eddigi eljárástól eltérően azonban azt a jelen jegyzőkönyvben 
közzé nem teszi s a főiskolai nagybizottságnak fentebbi javas
latait a magáévá teszi és határozattá emeli.

5 2 6 . A folyó évi augusztus 23-iki főiskolai nagybizottsági ülés jegyző
könyvének 3. pontja szerint a főiskolai nagybizottság tudomásul vette elő
adónak a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerületben levő evangélikus 
középfokú iskolák 1915/16. tanévi állapotáról szóló összesítő jelentését.

Az egyházkerületi közgyűlés a dunántúli ág. hitv. evang. 
középfokú iskolákról szóló összesítő jelentést a maga részéi öl is 
tudomásul veszi, azt irattárába helyezi s különös tekintettel arra, 
hogy az összesített statisztikai adatoknak úgyis csak az egye
temes egyházi iskolaügyi statisztika elkészítése céljából van 
gyakorlati értéke s e célból az egyetemes tanügyi bizottság 
jegyzőjéhez úgyis elküldetik, az eddigi eljárástól eltérően jegyző
könyvében közzé nem teszi.

Jegyezte : 

Madár Mátyás
egyházi aljegyző.

527- Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1916. évi julius 
hó 20-án tartott ülése jegyzőkönyvének 1. pontja, mely szerint a pénzügyi 
bizottság az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása reményében elhatározta, 
hogy az alapítványi pénztár tőkéjéből a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
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soproni fiókjánál 35.000 K, azaz harmincötezer korona névértékű 6%-os 
zárolt hadikölcsönt jegyez.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét utólagosan jóváhagyja.

3 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
Papp József igazgatónak megadta az engedélyt a villanyvilágításnak a soproni 
tanítóképző-intézetbe leendő bevezetésére s a bevezetéssel és a felszereléssel 
járó költségekre — Schilling János villanyberendezési vállalkozó bemutatott 
költségvetése szerint — 967 K 20 f-nyi összegben a tanítóképző-intézeti 
pénztár terhére az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyásának reményében ki
utalványozta.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét jóváhagyólag tudomásul veszi.
Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint a pénzügyi bizottság 

Sántha Károly nyug. ev. lelkész részére — tekintettel szorult anyagi helyze
tére s méltányolva az új énekeskönyv kiadása körül szerzett érdemeit, vala
mint 45 évi lelkészi szolgálatát — az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóvá
hagyásának reményében az államsegély-alap terhére 300 K-t utalványozott.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a pénzügyi bizottság az 

egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében Baldauf Gusztáv 
püspöki titkárnak egy gyermek után évi 200, Mesterházy László püspöki másod
lelkésznek két gyermek után évi 400 koronát szavaz meg pótlólag az 1915- 
évi egyházker. közgyűlési jegyzőkönyv 148. pontjában meghatározott elvek 
szerint 1915. évi január hó 1-től kezdődőleg drágasági segély címén a háború 
tartamára a közigazgatási pénztár terhére.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét utólagosan jóváhagyja.

31- Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
Mesterházy László püspöki másodlelkész évi lakbérének 1916. évi január hó 
1-től kezdődőleg — az állami lakbérszabályzatnak megfelelően — 630 K-ra 
való felemelését javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

3S£- Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint a pénzügyi bizottság a 
következő határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés — az egyre fokozódó általános drágaságra 
való tekintettel — a megfelelő pénztárak terhére a theol. akadémiai tanárok 
közül Bancsó Antal számára 1300, Payr Sándor és Stráner Vilmos számára 
egyenkint 1180, Pröhle Károly számára 820, Kiss Jenő számára 336, össze
sen 4816 K, az egyházkerületi tisztviselők közül Weisz Kornél és Baldauf 
Gusztáv számára egyenkint 880, Mesterházy László számára 640, Wojtech 
G. Vilmos számára 440, összesen 2840, a szolgák közül pedig Tompos Gábor
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és Horváth Samu számára egyenkint 160, Buthy Dénes és Komjáthy Lajos 
számára egyenkint 140, Brückler Mihály számára 156, összesen 756 K, az 
állami segély összegek mintájára f. évi január hó 1-től kezdve 10 egyenlő 
havi előleges részletben folyósítandó egyszersmindenkorra szóló rendkívüli 
háborús segélyt utalványoz és pedig a theol. akadémiai tanárok számára 
egyelőre előlegképen, az egyházkerületi elnökséget pedig felkéri, hogy a theol. 
akadémiai tanárok számára ily módon elölegképen megszavazott segélyössze
geknek az egyházegyetem által való fedezése érdekében illetékes helyen lépé
seket tenni szíveskedjék, amennyiben azonban e lépések sikerre nem vezet
nének, a kérdéses segélyelőlegek nem lesznek visszafizetendők.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

3 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja értelmében a pénzügyi bizott-
ság az egyetemes egyház pénztárából szorult anyagi viszonyok között
lelkészek segélyezése céljából egyházkerületünk rendelkezésére bocsátott 10
K segély felosztását — főtiszt, püspök úr felhívására 
közölte :

— következőképen

1. Adorján Ferenc, Dunaföldvár 200 K
2. Balikó Lajos, Kőszeg........................ 300 „
3. Bándy Miklós, Nagybábony . 150 „
4. Bothár Mihály, Harka........................ 200 „
5. Czipott Géza, Szentgotthárd . 500 „
6. Éder József, Nemescsó . . . . 300 „
7. Fábián Imre, K ölesd ........................ 200 „
8. Fábry László, Nagyszokoly . 200 „
9. Görög Ernő, T é s .............................. 200 „

10. Gyarmathy Ferenc, Tab . 200 „
11. Haniffel Sándor, Sárszentmiklós . 200 „
12. Hanzmann Károly, Varsád . 200 „
13. Horváth Béla, Csikvánd . . 150 „
14. Horváth Olivér, Légrád . 500 „
15. Hütter Lajos, Nagykanizsa 300 „
16. Ihász László, Kisbabot 200 „
17. Jakab Iván, S ú r .............................. 200 „
18. Kis Lajos, Nagyalásony . . . . 300 „
19. Kis Samu, Nagybarátfalu . . . 200 „
20. Kovács Mihály, Pusztaszentlászló . 200 „
21. Krón Ferenc, Lajtaújfalu . . . . 500 „
22. Kutass Kálmán, Zalaegerszeg 500 „
23. Lórántffy Péter, Veszprém 500 „
24. Ludig Gusztáv, Csáva . . . . 200 „
25. Mikolás Kálmán, Szilsárkány. 150 „

6750 KÁtvitel



Áthozat
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Mód Aladár, Nagysimonyi .
Muhi Sándor, Gyönk . . .
Nagy Gyula, Rápczakapi . . . .  
Németh Gyula, Szekszárd 
Pieler Mátyás, Kabold . . . .
Pócza Ferenc, Sikátor . . . .
Polgár János, Meszlen . . . .
Révész Sándor, B e z i ........................
Ifj. Reichert Gyula, Kaposszekcső . 
Schmidt János, Nagyszentmihály 
Teke Dénes, Alsólendva . . . .  
Terplán Jenő, Péterhegy . . . .
Varga József, S á rv á r ........................
Wagner József, Alsónána

Összesen

6750 K 
150 „ 
200 „ 
100 „ 
300 „ 
200 „ 
200 „ 
200 „ 
200 „ 

' 200 „ 
200 „ 
300 „ 
300 „ 
500 „ 
200 „ 

10.000 K

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
3 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint a pénzügyi bizottság 

az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében elhatározta, 
hogy 100 000 korona névértékű 572% -os állami pénztárjegyet jegyez és 
utasította az egyházkerületi pénztárost, hogy a jegyzést a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank soproni fiókjánál foganatosítsa.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét utólagosan jóváhagyja.

3 5 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
főtiszt, püspök úr kívánságára az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóvá
hagyásának reményében a missiói alap terhére vallásos iratoknak és ima
könyveknek sebesült katonák számára való beszerzésére 50 koronát utal
ványozott.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét utólagosan jóváhagyja.

34>. Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint Tompos Gábor theol. 
akadémiai és egyházkerületi pénztári szolga katonai szolgálatra vonult be s 
miután a nevezett szolga felesége az eddig férje által végzett munkák ellátá
sára csak segédmunkaerő alkalmazása mellett vállalkozhatott, a pénzügyi 
bizottság neki ilyen munkaerő félfogadása céljából a theol. akadémiai pénztár 
és a közigazgatási pénztár terhére egyenkint havi 20, összesen 40 K-t utal
ványozott.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
3 7 " . Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint elnök bemutatja a 

pénzügyi bizottság 1916. évi május hó 9-én tartott üléséről fölvett jegyző
könyvet, melynek 3. pontja értelmében Révai Jenő, Mesterházy és Rácz testvé-
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rek, Barcza Géza, dr. Tamaska Gyula, Tánczos Gyuláné és Czvitkovits Ká
roly felpereseknek a Simunyák örökség kiadása iránt folyó perében a győri 
kir. Ítélőtábla f. 1916. évi április hó 18-án kelt Ítéletével helyben hagyta a 
kir. törvényszék Ítéletét, a következő változtatásokkal :

Tánczos Gyuláné 19.823 K tőkéjét és kamatját nem bírói kézbe kell 
letenni, mint azt az első fokú bíróság rendelte, hanem ki kell fizetni a fel
peresnek ;

Dr. Tamaska Gyulának nem 60.848 K 98 f jár, hanem 43.558 K 31 f ;
Czvitkovits Károlynak nem 5506 K 70 f jár, hanem 2753 K 35 f ;
a perköltség az egyházkerület és a felperesek közt kölcsönösen meg lett 

szüntetve ;
az egyházkerületnek joga van a bírói letétbe helyezett 139.000 K vissza

utalásáért folyamodni és az egész letétet felvenni.
A kir. ítélőtáblának ezen Ítélete folytán az Ítélet kézbesítésétől számított 

15 napon belül fizetendővé vált felperesek részére összesen 146.868 K 92 f 
és ennek 5%  kamatja 1912. évi január hó 1-től.

A pénzügyi bizottság utasította az egyházkerületi pénztárost, hogy a kir. 
Ítélőtábla Ítéletének kézbesítése után a szükséges összeget adja ki az egyház
kerületi ügyésznek, utóbbit pedig megbízta a megítélt összegek kifizetésével, 
illetve bírói letétbe helyezésével.

Utasította továbbá az egyházkerületi ügyészt, hogy folyamodjék a kir. 
törvényszékhez a bírói letét visszautalása iránt.

Végül elhatározta a pénzügyi bizottság, hogy a kir. Ítélőtábla Ítélete el
len felebbezéssel él, ennek elkészítésére és beadására az egyházkerületi ügyészt 
felkérte, a felmerülendő bélyegkiadásokra előlegül pedig 200 koronát egyház
kerületi ügyész nyugtájára kiutalt.

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
3 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja szerint főszámvevő jelenti, 

hogy az egyházkerületi pénztárak naplóit és számadásait az egyházkerületi 
ellenőr átvizsgálta és rendben találta.

Tudomásul szolgál.
3 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a közigazgatási pénztár ez 

évi 2154 K maradéka nagyjában megfelel a múlt évinek, bár a pénztár ki
adásai a személyi járandóságoknál 1273 K, a hivatalos utazások költségeinél 
2335 K, más egyházkerületi pénztárak segélyezésénél 20.000 K, egyéb segé
lyeknél 800 K, alapok növelésére adott összegeknél 14.400 K-val növekedtek, az 
évnyitó pénztári maradék a múlt évi 602 K-val kisebb s az egyházkerületi 
államsegélyből a pénztár a múlt évi 6086 K-val szemben ez évben egyáltalán 
nem részesült. Ezekkel szemben azonban növekedett a jövedelem a kamatok
nál 2217 K, az 1848: XX. t.-c. alapján nyert államsegélynél előre fizetés foly
tán 30.000 K-val, az irodai kiadások kevesbedtek 667 K-val, a pénztár tartalék
tőkéjének növelésére pedig a múlt évihez képest 12.538 K-val kevesebb for- 
díttatott.
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A pénztár 33.343 K tiszta vagyona a mult évinél 6712 K-val kevesebb. 
E jelenség magyarázata túlnyomó részben az, hogy a tartaléktőke 18.249 K-val 
való növekedésével szemben az 1848: XX. t.-c. alapján nyert államsegélynek 
már a következő évre lefolyt s így teherként kezelendő része a múlt évi 
hasonló jellegű összeghez képest 25.000 K növekedést mutat.

Tudomásul szolgál.
4 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a theológiai akadémiai pénz

tár a múlt évi 732 K-hoz képest tetemesen nagyobb, 5629 K maradékkal 
zárult.

E jelenségnek oka a jövedelemnek több bevételi tételnél való növekedése 
mellett a kiadásoknak több tételnél való kisebbedése. Említésre méltó ezek 
közül az alapítványi jövedelemnek hátralékok befizetése következtében való 
1585 K növekedése és egy új, fiatalabb tanerő kisebb javadalmazása folytán 
a személyi járandóságoknál a törzsfizetéseknek 599 K, a korpótlékoknak 466 
K, a javadalom-kiegészítéseknek 1825 K-val, továbbá a helyettesítési óra
díjaknak 700 K-val való kisebbedése. A jövedelem e növekedését s a kiadá
soknak e csökkenését nem ellensúlyozhatta a tanároknak és a szolgának ez 
évben adott 1500 K rendkívüli családi pótlékszerü háborús segély, sem pedig 
a theol. akadémiai alap jövedelméből a múlt évben a deficit elkerülése cél
jából ideiglenesen felhasznált s ez évben visszafizetett 1000 K. Ezen 1000 
K-val s az időközi kamatokkal a pénztári maradékokból létesített theol. akad. 
alap tőkéje 51.584 K-ra növekedett. A theol. akad. pénztár vagyona a múlt 
évihez képest mindössze 624 K-val növekedett. E növekedés úgyszólván tel
jesen az ingóságok értékének növekedése következtében állott elő, amennyi
ben a pénztári maradéknak 4890 K-val való növekedését itt ellensúlyozza 
az alapítványi vagyonként kezelendő hátralékok összegének 2000 K-val kiseb
bedése s a javadalom-kiegészítési egyetemes segély teherként kezelendő feles
legének 2800 K növekedése.

A pénztári maradék növekedését túlnyomó részben épen hátralékos 
alapítványi jövedelem befizetése s a múlt évinek megfelelő összegben befolyt 
javadalom-kiegészítési egyetemes segélynek a múlt évinél kisebb mértékben 
való felhasználása okozta. A theol. akadémiai tanárok nyugdíj-ügyének újabb 
rendezése előreláthatólag a pénztár nagyobb megterhelésére fog vezetni.

Tudomásul szolgál.
4 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a főgimnáziumi pénztár leg

nevezetesebb jelensége az új főgimnáziumi telek vételára utolsó 20460 K rész
letének lefizetése, miáltal a telek véglegesen a főgimnázium tulajdonába ment át. 
A telek vételárának e teljes törlesztése felhasználható tőke majdnem teljes 
hiányában a múlt évinél 5010 K-val kisebb évnyitó maradék, a növendékek 
díjainak 1482 K-val való kisebbedése, a helyettesítési óradíjaknak 920 K-val 
való növekedése, a tanároknak s szolgáknak ez évben adott 2800 K rend
kívüli családi pótlékszerü háborús segély s az alapítványi pénztárba fizetett 
1260 K kölcsönkamat mellett deficit nélkül, sőt a pénztári maradéknak 745 K-
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val való növelése mellett, csakis a főgimnáziumi fenntartási államsegély 
3000 K növekedése segélyével, továbbá a kiadásoknak az épületfenntartás, 
javítás, tisztogatás, fűtés, világítás és vízfogyasztás tételénél 2485 K, az 
irodai költségek s a hivatalos utazások tételénél 386 K, a tanszerek s belső 
felszerelési tárgyak beszerzésének tételénél 1382 K-val való megjavítása 
mellett az alapítványi pénztárból igénybe vett kölcsönnek 14Û00 K-val 
31000 K-ra való felemelése utján volt lehetséges. A tanulók díjainak csök
kenését különben legalább negyedrészben ellensúlyozza a tanulók után 
fizetendő nyugdíjjárulék összegének 396 K kisebbedése, az intézeti kölcsön 
után fizetendő kamatok összegét pedig a telek 300 K haszonbére. Úgy az 
intézet tiszta vagyona a múlt évihez képest az intézetet terhelő kölcsön 
növekedése mellett is 5399 K-val növekedett, túlnyomó részben azon körül
ményben leli magyarázatát, hogy az intézet terhei között ez évben a múlt 
évi 20460 K hátralékos telekvételár már nem szerepel.

Tudomásul szolgál.
4**2. Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a tanitóképzö-intézeti pénz

tár számadása a múlt évinél 2840 K-val kisebb évnyitó túlkiadás, a múlt 
évi 10000 K-hoz képest az egész múlt évi túlkiadást fedező 7309 K-val 
nagyobb egyházkerületi segély s az ez évben nyert 1000 K beruházási 
államsegély dacára újra és pedig a múlt évihez képest 2376 K-val még 
nagyobb túlkiadással zárult. Ennek oka főleg a növendékek díjainak 1288 K 
csökkenése mellett — amit különben némileg ellensúlyoz a tanulók után 
fizetett fenntartói nyugdíjjárulék összegének 347 K-val való apadása — 
a helyettesítési óradíjak 478 K, a fűtés, világítás, vízfogyasztás költségeinek 
s az irodai költségeknek 374 K, továbbá az elengedett tandíjak összegének 
340 K-val való csökkenésével szemben több kiadási tétel összegének nagy 
mértékben való növekedése. Növekedtek nevezetesen a kiadások a törzs
fizetések, lakbérek s korpótlékok tételénél 3205 K-val főrészben újabb tan
erők alkalmazása következtében, az épületfenntartás költségeinek tételénél 
1139 K-val, a tanárok után fizetendő fenntartói nyugdíjjárulékok tételénél 
kapcsolatban a javadalmazási összegek növekedésével 1330 K-val, tanszerek 
s felszerelési tárgyak beszerzésének tételénél 735 K-val, a tanárok s szolgák 
rendkívüli családi pótlékszerü háborús segélyének tételénél 2500 K-val. 
A megtérítendő előlegek tételénél szereplő 1518 K kiadási többlet figyelmen 
kívül hagyható, miután az e tételnél kiadásba vett összegek visszatérülnek. 
A fizetéskiegészítési államsegély címén megfelelőleg a múlt évi 2000 K 
feleslegnek, ez évben 2558 K-val kevesebb folyt ugyan be, de azért a múlt 
évinél 1091 K-val nagyobb fizetéskiegészítési összeg folyósítása után is még 
mindig 350 K fizetéskiegészítési államsegély-felesleg terheli a pénztárt. Az 
intézet tiszta vagyona 1148 K növekedést mutat. E növekedés oka túlnyomó 
részben az ingóságok vagyonértékének 1653 K-val való növekedése s a 
tehernek a túlkiadás tételénél való 2376 K növekedésével szemben ugyan
csak a tehernek a tanári fizetéskiegészitési államsegély-felesl eg tételénél való



32

1650 K csökkenése. Az alapítványi pénztárból vett kölcsön még mindig 
17300 K összeggel szerepel az intézet terhei között. Az intézet számára 
eddig nyújtott építési államsegély ideiglenesen tőkésített összege az ez évben 
befolyt 10000 K-val s a tőkésített időközi kamatokkal együtt 36800 K-ra 
emelkedett.

Tudomásul szolgál.
4 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a kőszegi felsőbb leány

iskola pénztáránál a növendékek díjainak 3926 K-va! való növekedése mel
lett a még rendelkezésre álló 1652 K tőke felhasználásával, a kiadásoknak 
az épületfenntartási, javítási, tisztogatási tételeknél 1574 K, a tanszerek s 
felszerelési tárgyak beszerzésénél 872 K-val való megszorításával, főképpen 
pedig a múlt évinél tetemesen, 17441 K-val nagyobb egyházkerületi segél
lyel egyes bevételi összegek kisebb mérvű apadása s több kiadási tétel 
jelentékenyebb kényszerű növelése mellett is sikerült elérni azt, hogy a 
számadás — bár csekély — 23 K maradékkal zárult. A kiadási tételek 
között a múlt évinél 752 K-val nagyobb évnyitó túlkiadás s az intézeti 
személyzetnek ez évben adott 1100K rendkívüli családi pótlékszerü háborús 
segély mellett szembetűnő a személyi járandóságoknak 716 K, a tüzelésre és 
világításra fordított összegnek 426 K, s különösen az élelmezési költségek
nek 7387 K növekedése, amely utóbbival az intézeti díjaknak csak a már 
jelzett 3926 K növekedése áll szemben. Az intézetet terhelő s az alapítványi 
pénztárból vett kölcsön ez évi 67147 K összege 2384 K-val kevesebb a 
múlt évinél. Az intézet vagyonát képező 1652 K tőke már-említett felhasz
nálásával szemben az ingóságok értékének 2050 K-val való növekedése 
mellett az intézetet terhelő kölcsön összegének már említett 2384 K-val való 
kisebbedése s különösen a múlt évben még szintén teherként szereplő 
8468 K túlkiadás eltűnése okozza túlnyomó részben az intézet tiszta vagyo
nának 11568 K növekedését.

Tudomásul szolgál.
4 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a főiskolai tápintézeti pénz

tárnál a maradék a múlt évihez képest 453 K-val növekedett. Ez azonban 
csak a rendkívüli viszonyok hatásának köszönhető. A tápintézet ugyanis ez 
évben sem működhetett tulajdonképeni céljának megfelelően, úgy hogy 
inkább csak közvetítő volt a növendéksereg s annak élelmezésére vállalkozó 
vendéglős között, amennyiben inkább csak az utóbbi által meghatározott 
díjaknak beszedésével s átszolgáltatásával foglalkozott. Miután ez évben 
nem kényszerült a pénztár minden egyes növendék ellátására ráfizetni, az 
alapítványi jövedelemnek a múlt évihez képest a múlt évi nagy összegű 
hátralék-befizetéssel kapcsolatos 2001 K-val való apadása s 450 K-val több 
tápdíjsegély nyújtása mellett is lehetségessé vált a műit évi maradéknak 
említett növelésén kívül a tápintézeti tartalék-alapnak 5000 K-val most már 
35041 K-ra való növelése, szemben a tartalék-alap jövedelméből felhasznált 
1050 K-val. Szembetűnő jelenség a hátralékos tápdíjaknak a múlt évihez
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képest 1053 K-val növekedett 6219 K összege. E hátralék-növekedés mellett 
túlnyomó részben a pénztári maradék említett növekedése okozta a pénztár 
tiszta vagyonának 1769 K növekedését.

Tudomásul szolgál.
4 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint az alapítványi pénztár 

23848 K maradványa a múlt évinél 6197 K-val kisebb. E maradványban 
benne foglaltatik a missiói alapnál mutatkozó 10.000 K maradvány, mely 
nem egyéb, mint a rendkívüli lelkészi segélyekre befolyt, de még nem 
folyósított összeg, továbbá az adóalapi segélyek 1229 K, a segédlelkészi 
kongrua-segélyek 1436 K, a lelkészi korpótlék-segélyek 400 K, továbbá a 
tanári fizetéskiegészítési segélyek 2167 K még nem folyósított s így termé
szetesen a pénztár terhére eső része, kisebbítve a lelkészi kongrua-segélyek- 
nél mutatkozó s a pénztár javára eső 454 K túlkiadással.

A maradványnak ezeken felül eső 9068 K része esik a tartalékalapra 
s képezi az alapítványi pénztár tulajdonképpeni maradékát. Ezen tulajdon
képpeni maradék összege a múlt évi 23.433 K hasonló jellegű maradvány- 
összeggel szemben tetemes csökkenést mutat.

Ezzel szemben azonban a tartalék-alap tőkéje a múlt évi 6172 K 
apadással szemben most 24.715 K növekedést mutat. Az alapítványok tőkéjé
nek 15.934 K növekedése körülbelül megfelel a múlt évinek. A jövőben az 
alapítványi tőke nagyobbmérvü apadása várható a Simunyák-alapítvány 
tőkéjének elperelése folytán. Az alapok tőkéjének 63.032 K növekedése a 
múlt évi 11.425 K-nál tetemesen nagyobb s a tartalék-alapnak már jelzett tőke- 
növekedésén kívül különösen a missiói alap 3351 K, a theol. akad. alap 
3220 K, az egyházkerületi árvaházi alap 1217 K, a tápintézeti tartalék-alap 
5270 K, a theol. akad. Haubner-alap 4855 K, a reformációi emlékünnepi 
alap 4549 K, a tanári lakáspénz-alap 3227 K, a hitoktatói tartalék-alap 
2651 K s a zsinati alap 7799 K, részint átutalások utján, részint fel nem 
használt kamatokból való tőkenövekedésében leli magyarázatát. Új alapítvány 
nem szerepel a kimutatásban.

A tőkék kamatjövedelme a múlt évinél 10.413 K-val nagyobb és pedig 
részben a nagymérvű újabb tőkésítések, részben pedig hátralékos kamatok 
befizetése folytán.

A pénztár tiszta vagyona főkép a tőkének a pénztári maradvány 
6197 K s a vagyonképpen szereplő kamathátralékok 2232 K-val való apa
dása, továbbá a kifizetés végett átvett, de még nem folyósított s így teher
ként szereplő összegeknek 8182 K emelkedésével szemben való 78966 K 
növekedése folytán 54.920 K-val növekedett.

Megjegyzendő, hogy az eddigi kimutatásokban az alapítványi pénztár 
vagyonában 5870 K-val szereplő hagyatéki ház értéke most a függelékben 
csatolt Kleeblatt-ház pénztárnál van feltüntetve.

Tudomásul szolgál.

3



34

4 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a főiskolai nyugdíj-intézeti 
pénztár maradványa a múlt évihez'képest 1839 K-val csökkent, dacára az 
1755 K-val nagyobb évnyitó pénztári maradéknak, az 1742 K-val nagyobb 
kamatjövedelemnek, a pénztár által fizetett nyugdíj-illetmények 1775 K-val 
való csökkenésének, továbbá azon körülménynek, hogy ez évben a pénztár 
a theoí. akad. tanárok nyugdíj-ügyének folyamatban levő rendezése követ
keztében a múlt évi hasonló jellegű 1280 K-val szemben ez évben egy
általán nem fizetett nyugdíj-járulékokat az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézet 
javára. E jelenség magyarázatára a múlt évben befolyt 1176 K gyámoldai 
végkielégítési összegnek a dolog lényegéből folyó ez évi hiánya s a nyugdíj
járulékok címén befolyt összegnek 1429 K-val való csökkenése mellett külö
nösen az a körülmény szolgál, hogy ez évben a múlt évinél 5715 K-val 
nagyobb összeg fordíttatott a nyugdíj-intézeti tőke növelésére.

A nyugdíj-intézeti tőke 9356 K-val való növelése, a vagyonképpen 
szereplő pénztári maradék kisebbedése, továbbá az egyetemes lelkészi nyug
díj-intézet be nem fizetett s hátralékos tartozásokként egyelőre teherbe vett 
szabályszerű járulékainak 1931 K-val most már 5212 K-ra való növekedése 
dacára is a tiszta vagyonnak 4221 K növekedésére vezetett.

A theol. akad. tanárok nyugdíjügyének új rendezése a legnagyobb 
valószínűség szerint a pénztár nagyobb megterhelésére fog vezetni. Ez ügy
nek végleges elintézése előtt az intézet vagyoni viszonyai nem tekinthetők 
normálisoknak.

Tudomásul szolgál.
4/7 . Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint a Simunyák hagyatéki 

pénztárnál a tiszta vagyon 33.639 K-val való növekedésének oka túlnyomó 
részben az, hogy a végrendeleti hagyományosok illetményeinek több évről 
a múlt évben még teherként kezelt 32640 K összege ez évben a pénztár 
terhei közül töröltetett, mert a per által előidézett bizonytalan helyzet folytán 
a jelzett illetmények kifizetése felfüggesztetett, azok összege egyelőre hátralé
kos tartozásként kezeltetett. A per mostani állása mellett azonban nincs ok 
a további hasonló eljárásra.

Tudomásul szolgál.
4 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint az egyházkerületi pénztárak 

közül csak kettőben van összesen 11.835 K túlkiadás. Ezzel szemben a 
többi pénztárak maradéka 37.650 K-ra rúg. A túlkiadások 8614 K csök
kenése mellett, tekintetbe véve azt is, hogy a jelzett s a múlt évinek körül
belül megfelelő maradvány-összegben a múlt évihez képest a túlkiadások 
e csökkenésének körülbelül megfelelő összeggel több kifizetés végett átvett, 
de még nem folyósított s így teherként szereplő összeg foglaltatik, meg
állapítható, hogy a végeredmény a múlt évinek körülbelül megfelelő.

Az egyházkerületi pénztárak tiszta vagyona a múlt évihez képest 
101.973 K növekedést mutat és pedig főleg a tőkék 111.164 K növekedése 
következtében.



A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi, annak kapcsán fel
szólítja az egyházkerületi számvevőt, hogy a főgimnáziumi új telek vételárá
nak kifizetése céljából szükségessé vált alapítványi pénztári kölcsönre vonat
kozó s az egyházkerületi elnökség által aláírandó adóslevélnek kiállítása 
céljából a szükséges adatokat bocsássa az egyházkerületi ügyész rendelkezé
sére, az egyházkerületi ügyészt pedig felkéri, hogy a tápintézeti díjhátralékok 
bírói úton való behajtása érdekében — ott, ahol az eljárás célravezetőnek 
látszik — tegyen lépéseket.

Tudomásul szolgál. Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi 
bizottság intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.

4 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint elnök jelenti, hogy az 
egyházkerületi szabályrendeletnek megfelelőig időnként megbízott egy-egy 
pénzügyi bizottsági tagot, hogy az egyházkerületi pénztár rovancsolását az 
egyes tételek megvizsgálásával s azoknak az eredeti mellékletekkel való 
összehasonlításával ellenőrizzék. Továbbá a pénzügyi bizottság tagjaiból 
alakított albizottság megvizsgálta az egyházkerületi pénztárak magánkötvé
nyeinek, értékpapirjainak, takarékbetéteinek kezelési módját és a biztosítási 
pénztár naplóját.

Az egyes jelentésekből s jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy a pénzkezelés 
a legnagyobb rendben találtatott.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi s a szokásos fel
mentésnek a pénztárkezelők számára való megadását javasolja az egyház
kerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul 
veszi és a pénztárkezelőknek a szokásos felmentést — köszö
netének kifejezése mellett — megadja.

5 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint számvevő bemutatja 
az egyházkerületi pénztáros kimutatását az 1915. évben az egyházkerületnél 
elhelyezett és visszafizetett kölcsönökről.

E kimutatás szerint az elhelyezett kölcsönök 28.000 K összegével a 
visszafizetett kölcsönök 111.263 K 67 f összege áll szemben.

Az ilymódon felszabadult tőke egyelőre részben hadikölcsönben, részben 
takarékpénztári betétekben helyeztetett el.

Tudomásul szolgál.
£51. Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint számvevő bemutatja 

a Kleeblatt-házipénztárnak a gondnok által készített és az egyházkerületi 
ellenőr által rendben talált 1915. évi számadását.

E számadás szerint a bevétel 2865 K, a kiadás 2609 K 44 f, pénztári 
maradvány 255 K 56 f. A pénztár takarékbetét tőkéje 646 K 50 f-el 1933 K 
92 f-re növekedett.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi s a szokásos fel
mentésnek a házgondnok számára való megadását javasolja az egyházkerületi 
közgyűlésnek.



Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
a házgondnoknak a fölmentvényt — köszönetének kifejezése mel
lett — megadja.

5 2 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint számvevő bemutatja 
az egyházkerületi pénztárosnak, mint biztosítási megbízottnak az 1915. üzlet
évről szóló jelentését.

E jelentés szerint a múlt év végéig a tüzosztályban 10,445.197 K 29 f 
érték biztosítására 2493 darab, a jégosztályban pedig 28.004 K 20 f érték 
biztosítására 13 darab biztosítás köttetett. A múlt évihez képest mind a két 
osztályban szaporodás észlelhető és pedig a tüzosztályban 71 biztosítás 
188.395 K 30 f, a jégosztályban pedig 3 biztosítás 3924 K 85 f értékben.

A kifizetett bérösszeg a tüzosztályban 4807 K 89 f, a jégosztályban 
pedig 105 K 26 f.

Az egyházkerület tiszta nyeresége 4203 K 34 f, mely összeg a múlt 
évihez képest 29 K 43 f emelkedést mutat.

A pénzügyi bizottság a jelentést tudomásul veszi s javasolja az egyház
kerületi közgyűlésnek, hogy a biztosításoknál közvetítő lelkész és tanító 
uraknak e téren kifejtett önzetlen munkásságukért szavazzon köszönetét, egy
idejűleg buzdítván őket az ez irányban való további buzgó működésre. / 

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
értelmében a jelentést tudomásul veszi, a biztosításokat közvetítő 
lelkészeknek és tanítóknak önzetlen munkásságukért jegyzőkönyvi
leg meleg köszönetét nyilvánítja és a jövőben is bizalommal kéri 
buzgó közreműködésüket.

S 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az egyházkerületi pénztáros, mint az egyházkerület biztosítási megbízottja, 
miután az Első Magyar Általános Biztosító Társasággal 10 évre kötött 
biztosítási szerződésünk 1917. évi október hó 1-én lejár, tekintettel egy új 
szerződés megkötésével járó nagy munkára, már most benyújtja javaslatát új 
biztosítási szerződés megkötése tárgyában.

E javaslatban az Első Magyar Általános Biztosító Társasággal fennálló 
biztosítási szerződésünknek újabb 10 évre való meghosszabbítását ajánlja. 
Hivatkozik a javaslatban arra, hogy egy más, nagyobb biztosító társaságnál 
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság által nyujtottaknál nagyobb 
előnyöket a nagyobb társaságok közt fennálló kartell-szerződés folytán alig 
várhatunk, a kartellen kívül álló kisebb társaságok pedig nem nyújthatják a 
szükséges anyagi garanciát. Emlékeztet továbbá arra a körülményre, hogy 
egyházkerületünk az Első Magyar Általános Biztosító Társasággal már 50 év 
óta áll összeköttetésben s ez idő alatt a társaság az egyházkerülettel szem
ben mindig a legmesszebbmenő előzékenységet tanúsította.

A pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek az Első 
Magyar Általános Biztosító Társasággal szemben fennálló biztosítási szerző
désünknek annak lejártakor újabb 10 évre változatlanul való megújítását,
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azzal a megjegyzéssel, hogy a tárgyalások alkalmával a társaság felszólítandó 
lesz arra, hogy jótékony intézményeink számára évenként bizonyos összege
ket adományozzon.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
egész terjedelmében határozati erőre emeli.

£54- Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja szerint számvevő bemutatja 
az egyetemes evangélikus egyház pénztárának 1915. évi számadását, mely 
szerint a közigazgatási számla ez évi maradványa a múlt évinél főleg a 
rendkívüli segélyezések folytán tetemesen kevesebb, 202.200 K. Ez a marad
vány nem más, mint az 1848. évi XX. t.-c. alapján nyert államsegélyből az
1916. évi közigazgatási kiadások fedezésére fordítandó összeg. A számlának 
ezen összegen felül eső 12.728 K 42 f feleslege áttétetett a tartalék-alapra, 
melynek tőkéje az év végén 111.957 K 93 f volt.

A szabadrendelkezési tőkék összege nem változott. Az egyetemes köz
alap tőkéje 32 697 K 13 f-rel 403.321 K 73 f-re, az egyetemes nyugdíj-intézeti 
tőke 260.870 K 46 f-rel 4,017.115 K 51 f-re növekedett. A befizetett nyugdíjak 
összege 413.929 K 42 f, a múlt évinél 19.140 K 77 f-rel nagyobb.

A kegydíj-alap maradványának 9618 K 79 f s a  kifizetett kegydíjak 
összege 12799 K 98 f körülbelül megfelel a múlt évinek. Hasonlóképpen a 
segédlelkészi kongnia-tartalék 8215 K 07 f s az egyetemes adóalap 920.000 K 
maradványa. Ezekkel szemben az adóalap-tartalék itt is főleg a rendkívüli 
segélyezések folytán, a múlt évinél tetemesen kevesebb 36.029 K marad
ványt mutat.

A lelkészsegélyezési alap 157.024 K 04 f, továbbá a theológiai tanári 
fizetéskiegészítési alap 44.756 K 68 f tőkéje a múlt évihez képest némi 
növekedést mutat.

Az egyetemes egyház kezelésében levő összes vagyon értéke az év 
végén 7,110.571 K 60 f volt.

Tudomásul szolgál.
£5£>- Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontja szerint számvevő bemutatja 

az egyházkerületi pénztár közvetlen kezelése alatt levő pénztárak 1916. évi 
költségvetéseit, továbbá a kőszegi felsőbb leányiskola 1916. évi költségveté
sét, valamint az egyházkerületi pénztáraknak ezek alapján összeállított 1916. évi 
költségelőirányzatát.

Ezen előirányzat szerint a várható 705.902 K 58 f bevétellel szemben 
a kiadások várható összege 717.052 K 07 f, vagyis 11.149 K 49 f a várható 
túlkiadás.

A többi pénztárak 104.807 K 96 f feleslegével szemben a tanítóképző
intézeti pénztár 23.490 K 52 f, a gyámoldai pénztár 62.424 K 17 f, a kőszegi 
felsőbb leányiskolái pénztár pedig 30.041 K 76 f hiányt mutat.

E nagy hiányösszegek túlnyomó részben onnét erednek, hogy egyik 
pénztár költségvetésében sincsenek még beállítva az egyházkerületi állam
segélyből s az egyházkerület egyéb jövedelmeiből e pénztárak segélyezésére
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remélhető, de mégis nem rendszeresített s így a költségvetésbe előre fel nem 
vehető segélyösszegek.

A közigazgatási pénztár kiadásai közt szereplő s a zsinati alap növe
lésére előirányzott 5000 K az alap 14.400 K-t meghaladó tőkéje mellett 
felesleges tőkésítésnek látszik s így az ez évi kiadási tételek közül 
törölhető.

A theol. akad. pénztárnál a tanári lakáspénz-alap jövedelméből szükség 
esetén igénybevehető, de a költségvetésbe még föl nem vett 3040 K-ra a 
pénzügyi bizottság határozatai folytán előálló rendkívüli kiadások fedezésére 
előreláthatólag szükség lesz.

A kőszegi felsőbb leányiskolái pénztár költségvetésében igen magas 
összegekben vannak előirányozva a tüzelési s világítási költségek, amennyi
ben a múlt évinél mintegy 3230 K-val több, 10.900 K van e címen előirá
nyozva, továbbá túlságos magas • a könyvtári beszerzésekre, tanszerekre s 
felszerelésekre előirányzott 3230 K — amennyiben hasonló célra az egyház- 
kerület többi intézeteinél tetemesen kisebb összeg van előirányozva — és a 
rendkívüli kiadásokra előirányzott 1850 K összeg. A tüzelési költségek 
növekedését a helyi bizottság — az igazgató magyarázatára, hogy t. i. az 
anyag drágulása miatt az intézet nemcsak a jövő 1916/17. tanév szükségletét 
kénytelen ez évben a szokásos módon beszerezni, hanem a késedelmes 
szállítások miatt a múlt tanév 1916. évi felére eső szükséglet egy részét is 
most mintegy pótlólag kénytelen fedezni — magáévá tette.

A költségvetés túlkiadásait csökkenteni fogja némileg az a körülmény, 
hogy alapítványi jövedelem címén a fenntartási alapítványok s alapok jöve
delmeiből a költségvetésben szereplő 749 K helyett 2514 K lesz a pénztár 
javára folyósítható.

Miután mostani költségvetéseink alapját a már több évvel ezelőtt 
megállapított normális költségvetések képezik, melyeknek egyes tételei, 
dacára az időközben eszközölt változtatásoknak, már semmikép sem felelnek 
meg a mai viszonyoknak, immár szükségessé vált a jövőben alapul szolgá
landó új normális költségvetések készítése.

A pénzügyi bizottság a bemutatott költségelőirányzatot azzal a változ
tatással, hogy a közigazgatási pénztár kiadási tételei közül a zsinati alap 
növelésére előirányzott 5000 K törlendő, a theol. akadémiai pénztár bevételei 
közé a tanári lakáspénz-alap jövedelméből szükség esetén felhasználható 
3040 K utólag felveendő, a felsőbb leányiskola kiadási tételei között pedig 
a könyvtári, tanszer stb. beszerzésekre előirányzott 3230 K helyett 1200 K 
veendő fel, a maga részéről az egyházkerületi közgyűlésnek elfogadásra 
ajánlja s egyúttal megbízza az egyházkerületi számvevőt, hogy az egyház
kerületi pénztárak számára készítsen új, a mai viszonyoknak megfelelő nor
mális költségvetéseket.

Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztett költségvetést 
— a pénzügyi bizottság által javasolt módosításokkal — elfogadja
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és a pénzügyi bizottságnak új normális költségvetések készülése 
iránt tett intézkedését helyeslőleg tudomásul veszi.

5 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontja szerint Weisz Kornél egyház
kerületi pénztáros a pénzügyi bizottsághoz intézett kérvényében — hivatkozva 
az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 109. pontjára, amely 
szerint az egyházkerület számára a Vili. fizetési osztályt megnyitotta s 1912. 
évi január hó 1-től kezdődőleg az ezen fizetési osztály alsó fokozatának meg
felelő javadalmazást utalványozta — kéri a VIII. fizetési osztály középső foko
zatának megfelelő s az eddig élvezetinél 400 K-val nagyobb javadalmazásnak, 
azaz 4000 K fizetés és 1040 K lakbérnek számára a szokásos öt évi várakozási 
időnek megfelelőig 1917. évi január hó 1-től való utalványozását.

A pénzügyi bizottság — tekintettel arra, hogy a várakozási időnek ilyen 
értelemben való számítása megfelelne az eddig hasonló esetekben követett el
veknek, tekintettel továbbá arra, hogy az előálló kiadástöbblet különös nehéz
ség nélkül fedezhető — Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros számára 1917. 
évi január hó 1-től kezdődőleg a VIII. fizetési osztály középső fokozatának 
megfelelő 4000 K fizetés és 1040 K lakbérnek a közigazgatási pénztár terhére 
való utalványozását javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
értelmében határoz.

Í5T . Ugyanazon jegyzőkönyv 24. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
Wojtech G. Vilmos egyházkerületi könyvelő a legutóbbi népfelkelő pótszemlén 
katonai szolgálatra alkalmasnak találtatott. Miután bevonulása esetén az egy
házkerületi pénztári hivatalban igen nehezen volna pótolható, főtiszt, püspök 
úr a katonai szolgálat alól való felmentése érdekében kegyes volt illetékes 
helyen lépéseket tenni. Mivel azonban számolni kell azzal az eshetőséggel, 
hogy e lépés sikertelen lesz, szükségessé vált Wojtech G. Vilmos illetményei
nek esetleges katonai szolgálata idejére való folyósítása tárgyában már most 
határozni.

A pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 
Wojtech G. Vilmos egyházkerületi könyvelő illetményeit az egyházkerület más 
alkalmazottjaival szemben hasonló esetben követett eljárásnak megfelelőleg 
nevezettnek esetleges katonai szolgálata idejére is utalványozza.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.
Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontja szerint a pénzügyi bizottság — 

főtiszt, püspök űr javaslatára és tekintettel a nehéz megélhetési viszonyokra 
s a munkabéreknek minden téren való emelkedésére — javasolja az egyház
kerületi közgyűlésnek a püspöki hivatalszolga fizetésének az eddig élvezett 
300 K-ról 450 K-ra való felemelését s a felemelt fizetésnek f. évi január hó 
1-től való utalványozását.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.
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£ 59 . Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontja szerint számvevő előadása 
alapján tárgyaltatott a theol. tanárok nyugdíj-ügye.

Az 1914. évi XXXVI. t.-c. intézkedései folytán ugyanis az ev. theol. 
akadémiák tanárai és tagjai lehetnek az ezen t.-c. alapján újjászervezett orsz. 
tanári nyugdíj-intézetnek.

Ezen nyugdíj-intézet oly előnyöket biztosít belépés esetén a theol. taná
roknak, különösen özvegyeik s árváik ellátása tekintetében az egyetemes ev. 
lelkészi nyugdíj-intézetnél birt eddigi igényeikkel szemben (pl. 6000 K maxi
mális nyugdíj helyett az 1200 K lakbérnyugdíjon kívül 8400 K-t, 1600 K 
özvegyi nyugdíjmaximum helyett 4200 K-t s ennek arányában nagyobb árva
neveltetési pótlékot, egy-egy gyermek után 200 helyett 640 K-t helyez kilá
tásba), hogy theol. akadémiáink fenntartói a reájuk háramló nagyobb költsé
gek mellett is egyértelműen kívánatosnak tekintették theol. tanárainknak az 
egyetemes ev. lelkészi nyugdíj-intézetből az orsz. tanári nyugdíj-intézetbe való 
átlépését.

Az egyetemes ev. lelkészi nyugdíj-intézetre nézve a theol. tanároknak az 
orsz. tanári nyugdíj-intézetbe való ezen átlépése, különösen ha nekik az orsz. 
tanári nyugdíj-intézet által biztosított igényekkel egyenlő igényeket akart volna 
biztosítani — ami elől idők múltával alig zárkózhatott volna el — nagy teher
csökkenést jelentett úgy, hogy szintén készséggel adta beleegyezését a terve
vezett átlépéshez.

Egyházkerületünk 1915. évi közgyűlése — a jkv. 149. pontja szerint — 
felkérte az egyházkerületi elnökséget, hogy theol. tanárainknak az orsz. tanári 
nyugdíj-intézetbe való belépését illetékes helyen jelentse be, ami meg is tör
tént ; a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a jelentkezést tudo
másul vette.

A tanáraink után az orsz. tanári nyugdíj-intézet javára ezen intézetbe 
való belépésük folytán fizetendő nyugdíjjárulékok kiszámítására s általában a 
felvételre vonatkozó munkálatok úgy a minisztérium, mint az egyházkerület 
részéről folyamatban vannak.

Az egyetemes ev. lelkészi nyugdíj-intézet bizottsága az 1915. évi május 
hó 18-án tartott ülésében tárgyalta az ügyet és megállapította az átlépésre 
vonatkozó feltételeit, melyeket azután az érdekelt iskola-fenntartókkal közölt.

Ezeket a feltételeket az egyetemes theol. akadémiai bizottság elfogadta.
Egyházkerületünk pénzügyi bizottsága 1915. évi julius hó 20-án tartott 

ülésében e feltételek ellen kifogásokat emelt. Nevezetesen :
1. Kifogásolta azt a feltételi pontot, mely szerint az egyetemes lelkészi 

nyugdíj-intézet a javára a theol. tanárok után befizetett nyugdíj-járulékokat a ki
lépés folytán visszafizeti ugyan, de csak egyszerű, nem pedig kamatos kama
tokkal.

2. Kifejezte azt a véleményét, hogy a járulékok eme visszafizetése he
lyett helyesebbnek tartaná, ha az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézet vállalná 
magára az orsz. tanári nyugdíj-intézet javára a theol. tanárok belépése foly
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tán fizetendő járulékok lerovását, legalább a nála már biztosított nyugdíj- 
igények erejéig.

3. Kifogásolta azt a feltételi pontot, mely szerint az egyetemes lelkészi 
nyugdíj-intézet arra az esetre, ha az orsz. tanári nyugdíj-intézet theol. taná
rainknak csak a tanári szolgálatban eltöltött éveit venné a nyugdíj-igény meg
állapításával beszámítható szolgálati időnek, figyelmen kívül hagyván a meg
előzőleg lelkészi szolgálatban eltöltött éveket, az ilyen módon előálló nyugdíj- 
igény különbözet pótlására a maga részéről az illető theol. tanárok számára 
az egyetemes lelkészi fizetés s a lelkészi szolgálati évek alapján igényelhető 
nyugdíj-összegeket nyilvántartásba veszi s nyugdíjaztatás esetén ezen pót
nyugdíjakkal az orsz. tanári nyugdíj-intézettől nyert nyugdíjakat kiegészíti, 
visszatartván természetesen ezek ellenében a lelkészi szolgálati évekre eső s 
javára befizetett nyugdíj-járulékokat.

E pótdíjak ugyanis egyáltalán nem felelnek meg a theol. tanárok által 
az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézetnél lelkészi szolgálatukkal szerzett jogok
nak, különösen mivel a kérdéses átlépési feltételek szerint e pótnyugdíjakra 
az illető theol. tanárok halála esetén családtagjaiknak semmi igényük sem 
lehetne.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság eme kifogásait egyházkerületünk
1915. évi közgyűlése jkvének 149. pontja értelmében magáévá tette s azok 
figyelembe vétele érdekében az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézetet megkereste.

Az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézet bizottsága 1915. évi november hó 
8-án tartott ülésében egyházkerületünk kifogásai felett elutasítóig határozott. 
Az elutasító határozat lényegében így szól :

A bizottság kijelenti, hogy ezek a kívánságok ellentétben állanak azon 
alapfeltételekkel, melyeket a theol. akadémiáknak s tanáraiknak az egyetemes 
nyugdíj-intézetből való kilépésére nézve a nyugdíj-intézeti bizottság megálla
pított s ennek alapján az egyetemes theol. akad. nagybizottság elfogadott.

Az alapfeltételeknek főelve pedig nem annyira a jog, mint a méltányos
ság, amiből kifolyólag a kilépő akadémiák s tanáraik az egyetemes nyugdíj- 
intézet részéről oly kedvezményekben részesülnek, amelyeket a szigorú jogi 
elv alapján nem igényelhettek volna. Ugyanis a nyugdíj-szabályrendeletben 
gyökerező jogi elv a kilépésre nézve az, hogy aki az egyetemes nyugdíj- 
intézet kötelékéből önként kilép, az végképen lemondott tagsági jogáról s a 
46. §. szerint még azt sem követelheti, hogy az általa befizetett járulékok 
neki visszaadassanak.

A dunántúli egyházkerület pénzügyi bizottsága olyan követeléseket tá
maszt, melyek a nyugdíj-intézeti szabályrendelettel homlokegyenest ellenkez
nek, de még a méltányossággal sem egyeztethetők össze.

Nevezetesen, midőn a megkeresés azt kívánja, hogy az illető tanároknak 
a lelkészi szolgálati évek be nem számítása esetére ne pótló nyugdíj, hanem 
az állami nyugdíj-törvény alapján keletkező teljes nyugdíj-küiönbözet biztosít- 
tassék; e követelmény teljesítésére első sorban a soproni theol. akadémia
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fenntartója hivatott ; ellenben az egyetemes nyugdíj-intézetet semmiféle kötele
zettség nem terheli és csupán a méltányosságot tartotta szem előtt, amidőn 
az illető tanárok részére mégis a kilépési alapfeltételeknek megfelelő pótló 
nyugdíjat biztosított.

Továbbá a dunántúli egyházkerület pénzügyi bizottsága természetesnek 
tartja, hogy az állami nyugdíj-intézetbe történt átlépés folytán az állampénz
tár által követelt befizetéseket a tehermentesülőnek mondott egyetemes 
nyugdíj-intézet teljesítse.

Ennek ellenében a nyugdíj-intézeti bizottság hivatkozik arra a tényre, 
hogy az egyetemes nyugdíj-intézet nem kereste az úgynevezett tehermentesü
lést, hanem a soproni theol. akadémia és tanárai keresték az állami nyugdíj- 
intézetben a nagyobb előnyöket s így természetes, hogy reájuk háruljon a 
nagyobb előnyökkel járó ellenszolgáltatás terhe.

Ami a pénzügyi bizottságnak ama kifogását illeti, hogy a lelkészi szol
gálati évekre megállapított pót-nyugdíjra az illető tanár családtagjai nem tart
hatnak igényt; a kilépési alapfeltételek erre vonatkozó határozmánya az 1914. 
évi XXXVI. t.-c. 46., illetőleg 28. §-ának azon rendelkezésén nyugszik, mely 
szerint ha a tanár legalább öt évi szolgálat betöltése után hal el, már akkor 
a jogutódai az összes illetmények teljes összegét kapják, nincs tehát szük
ségük, de nincs igényük sem a pótnyugdíjra.

Téved a pénzügyi bizottság, midőn azt állítja, hogy az egyetemes 
nyugdíj-intézet helytelenül számította ki a visszafizetendő összegeket, mert 
azt nem kamatos kamattal tette. Ezzel szemben a nyugdíj-intézeti bizottság 
utal a kilépési alapfeltételek 5. pontjára, mely az egyszerű kamatszámítást 
engedélyezte, a nyugdíj-intézeti szabályrendelet 46. §-a pedig semmiféle vissza
követelést sem ismer el jogosultnak.

Minthogy ekként a felsorolt követelések az egyetemes nyugdíj-intézettel 
szemben nélkülözik a jogalapot, a nyugdíj-intézet ennél fogva a megkeresés
nek nem tehet eleget.

Ezzel szemben a pénzügyi bizottság a következőknek kijelentését tartja 
szükségesnek :

Egyházkerületünk kívánságai kétség kivül ellenkeznek a nyugdíj-intézet 
által megszabott kilépési feltételekkel, ámde egyházkerületünk — mint egyik 
érdekelt fél — épen ezeket a kilépési feltételeket kifogásolta ; ezt tenni pedig 
elvitázhatatlan jóga volt egyházkerületünknek.

A nyugdíj-intézeti szabályrendelet 46. §-a arról szól, hogy a befizetett 
járulékok semmi körülmények között vissza nem követelhetők. E pont azon
ban nyilvánvalóan csak egyes tagoknak szórványosan előforduló önkényes ki
lépése esetére, továbbá a hivatalból való elmozdítási esetekre vonatkozhatik.

A theol. tanároknak az orsz. tanári nyugdíj-intézetbe való átlépése azon
ban nem ilyen eset. Itt egy egész státus nyugdíj-ügyének újra való rendezé
sével állunk szemben. Ezen újra való rendezés ép azért vált szükségessé, 
mert az egyetemes nyugdíj-intézetre nézve a lehetőséghez képest elkerülendő
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súlyos tehernek tekintetett a theol. tanároknak olyan nyugdíj-ellátása, amelyet 
nemcsak ők kívánhattak jogosan munkájuk után, hanem amelyet theol. aka
démiáink nívójának fenntartása érdekében ev. egyházunk is kívánatosnak 
volt kénytelen elismerni.

A theol. tanároknak az országos tanári nyugdíj-intézetbe való átlépése 
a tanárok jogos kívánságainak teljesítése mellett az egyetemes nyugdíj- 
intézetnek hoz előnyöket.

Az iskolafenntartókra nézve ezen átlépés, tekintve az azután fizetendő 
tetemesen magasabb fenntartói járulékokat — e járulékok évi összege a nyugdíj- 
igények eddigi 4% -a helyett 7%-ára emelkedik — az átlépés folytán tehernöve
kedést jelent, melyet ezek áldozatkészséggel vállaltak, amely áldozatkészségnek 
gyümölcseit theol. akadémiáink nívójának emelkedése folytán s amennyiben 
a lelkészképzés egyetemes érdekű ügy, egyetemesen élvezi egyházunk.

Az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézet javára befizetett nyugdíjjárulékok
nak csak egyszerű kamattal való visszatérítésébe még csak bele nyugodhatunk, 
mert az országos tanári nyugdíj-intézetbe visszamenőleg befizetendő nyugdíj
járulékok után is csak egyszerű kamatok lesznek fizetendők.

Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy ezt a visszatérítést semmiképen 
nem fogadhatjuk el olyannak, melynek megadása az egyetemes nyugdíj-intézet 
tetszésétől függ, hanem csak mint egy olyan minimumot, amelynél keveseb
bet az egyetemes nyugdíj-intézet — mint az egész ügyből kifolyólag egyik 
előnyökhöz jutó érdekelt fél — már igazán nem kínálhatott.

A lelkészi szolgálati éveknek az orsz. tanári nyugdíj-intézet részéről való 
be nem számítása következtében előálló nyugdíj-különbözet pótlása tekinteté
ben azonban lehetetlen elfogadnunk az egyetemes nyugdíj-intézeti bizottság 
álláspontját.

,A kérdéses ügynek ez a része pedig még fontosabb lesz illetékes hely
ről jövő azon értesítés folytán, hogy az orsz. tanári nyugdíj-intézet az 1914. 
évi XXXVI. t.-c. ez idő szerint elfogadott magyarázata alapján nemcsak, hogy 
a beszámítható szolgálati idő megállapításánál nem veszi figyelembe a theol. 
tanároknak lelkészi szolgálatban eltöltött éveit, hanem még a beszámítható 
fizetés megállapításánál is csak a theol. tanári szolgálatban eltöltött évek alap
ján igényelhető fizetési fokozatokat veszi alapul, figyelmen kívül hagyva itt 
is a lelkészi éveket. Az ilyen módon előálló nyugdíjigény-különbözet pótlására 
az egyetemes nyugdíj-intézet a lelkészi szolgálati évekre eső nyugdíj-járulékok 
visszatartása ellenében hajlandó volna pótnyugdíj cimén nyilvántartásba venni 
minden egyes érdekelt theol. tanár számára a 2400 K-ás minimális lelkészi 
nyugdíj-igény azon °/0-át, melyet a lelkészi szolgálati idő tartamának megfelelő
i g  az alapszabályok alapján igényelni lehetne mint nyugdíjat akkor, ha a 
theol. tanári szolgálatba való átlépés helyett a nyugdíjaztatás esete állana elő. 
Úgy, de ezen nyugdíj-igény az alapszabályok szerint azonnal esedékessé válna, 
nem pedig csak a 35 éves lelkészi és tanári szolgálat végén. Ez pedig kü
lönbséget jelent az adott összeg értéke tekintetében.
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Ha pedig ehhez még hosszávesszük, hogy az egyetemes nyugdíj-intézet 
az özvegyet és árvákat teljesen megfosztja még ezen pótnyugdíjra való igé
nyüktől is, bár az alapszabályok szerint a visszatartott nyugdíj-járulékok elle
nében a lelkészi szolgálatban elhalt nyugdíj-intézeti tag özvegye 1200—1600 K 
özvegyi nyugdíjra, árvái egyenkint 200 K neveltetési segélyre is volnának 
jogosultak, kétségtelenek látszik, hogy az egyetemes nyugdíj-intézet theol. 
tanártagjaival szemben az alapszabályszerü nyugdíj-járulékok ellenében keve
sebb ellenszolgáltatásra volna hajlandó.

Ezzel szemben a nyugdíj-intézeti bizottság arra hivatkozik, hogy mind
egyik theológiai tanárunk túl van már azon 5 évi szolgálati időtartamon, 
melytől az országos tanári nyugdíj-intézet az özvegyek és árvák ellátását 
függővé teszi.

Erre nézve megjegyzi a pénzügyi bizottság, hogy a nyugdíj-intézeti 
bizottság e kérdésben csak a pillanatnyi helyzettel számolt, nem gondolva 
a jövőben előállható körülményekre, továbbá utal arra, hogy a lelkészi 
évek be nem számítása az özvegyi nyugdíj megállapításánál éppen alapul 
szolgáló beszámítható fizetés megállapítását is befolyásolja. Ha egyébként a 
visszautasító határozatnak e részben igaza volna, akkor szükségtelen volna 
az eredeti kilépési alapfeltételek megfelelő, vagyis az özvegyeknek és árvák
nak a pótló nyugdíjra való jogosulatlanságát kimondó pontja. Az 1915. évi 
egyetemes egyházi közgyűlés a jegyzőkönyv 91. pontja értelmében az egyet, 
nyugdíj-intézeti bizottság által megállapított átlépési feltételeket s a kapcsola
tos intézkedéseket helyeselte.

A közgyűlési jegyzőkönyvben nem található nyoma annak, hogy a 
jelzett feltételek ellen emelt kifogásaink tárgyaltattak volna. Jogos tehát a 
feltevés, hogy a nyugdíjügyi bizottság nem is terjesztette azokat a közgyűlés 
elé. Az egyetemes közgyűlés azonban ez esetben teljesen egyoldalú informá
ciók alapján hozta a feltételeket helyeslő határozatát. Annál is inkább jogo
san kívánhatjuk az ügynek újabb, az összes érdekeltek kívánságainak meg
hallgatásával való tárgyalását.

A pénzügyi bizottság véleménye szerint az ügynek helyes megoldása 
az volna, ha az egyetemes nyugdíj-intézet a theológiai tanároknak lelkészi és 
tanári együttes szolgálatuk alapján az országos tanári nyugdíj-intézet által 
biztosítottnak megfelelő nyugellátást, vagyis 8400 és 1200 K maximális 
nyugdíjat és lakbérnyugdíjat, 4200 K maximális özvegyi nyugdíjat s à 640 K 
árvaneveltetési segélyt biztosítana, természetesen az orsz. tanári nyugdíj-intézet 
által követeiteknek megfelelő nyugdíj-járulékok ellenében, amelyek jóval na
gyobbak, mint amelyeket az egyetemes nyugdíj-intézet szabályai előírnak. 
Az egyszersmindenkorra fizetendő járulék ugyanis a nyugdíj-igény egy ötödé 
helyett annak egy harmada, a tagsági és fenntartói évi járulék a nyugdíj- 
igény 7% -a helyett annak 872%”a- Az ilyen módon előálló terhieknek egy 
részét azután az előbb említett nyugdíj-járulékok megfelelő részének át
engedése mellett az országos tanári nyugdíj-intézetre hárítaná át. Ez utóbbi



45

intézet vállalná ugyanis magára a theol. tanároknak tisztán tanári szolgálatuk 
alapján elérhető nyugellátást, melyet azután az egyetemes nyugdíj-intézet 
a lelkészi és tanári együttes szolgálat alapján kiegészítene a fent jelzett 
maximumra.

Ezáltal nyújthatná az egyetemes nyugdíj-intézet theol. tanártagjainak az 
általa méltán óhajtott nyugellátást, anélkül, hogy nagyobb kötelezettséget 
vállalna magára, mint amilyen eddig terhelte őt a theol. tanári tagokkal 
szemben, sőt tekintve az eddigi maximális 6000 K nyugdíjat, 1600 K özvegyi 
nyugdíjat s à 200 K árvaneveltetési segélyt, inkább kevesbednének terhei, 
különösen mivel számíthatna egy-egy tanárnak a 35 éves időhatáron 
való túlszolgálása esetén a tanári évek szaporodása folytán előálló érték- 
csökkenésre.

Sokkal kedvezőbbekké válnának a körülmények, ha sikerülne kiesz
közölni azt, hogy az orsz. tanári nyugdíj-intézet a theol. tanárok lelkészi éveit 
legalább bizonyos maximumig figyelembe venné a beszámítható szolgálati 
idő megállapításánál. Miután eléggé illetékes helyről jövő nyilatkozatok sze
rint most, amikor már a theol. akadémiák jelentkezése az országos tanári 
nyugdíj-intézetbe való felvételre megtörtént s így számolni lehet a most már 
ismeretesekké vált viszonyaikkal, egy ilyen irányú lépés nem volna teljesen 
reménytelen, okvetlenül szükségesnek tartja a pénzügyi bizottság az ez 
irányban való újabb próbálkozást. .

Tekintve, hogy ezen fontos ügy oly komplikált, oly sokféle érdeket 
kell annak elintézésénél szem előtt tartani, hogy annak helyes megoldását a 
pénzügyi bizottság egyedül egy külön e célra kiküldött s az összes érdekelt 
felek .képviselőiből alakított vegyes bizottság tárgyalásai alapján tartja lehet
ségesnek. Szükséges tehát, hogy egyházkerületünk érdekeinek megvédése 
céljából ez irányban tegyen lépéseket.

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

Az egyházkerületi közgyűlés fölkéri az egyházkerületi elnökség utján 
az egyetemes egyházi elnökséget, szíveskedjék illetékes helyen a theol. akad. 
tanárok lelkészi szolgálati éveinek az orsz. tanári nyugdíj-intézetnél a be
számítható szolgálati idő megállapításánál legalább bizonyos maximumig 
való beszámítása érdekében lépéseket tenni s azután a theol. tanároknak az 
egyetemes lelkészi nyugdíj-intézetből az országos tanári nyugdíj-intézetbe való 
átlépése kérdésének újból való tárgyalására egy az összes érdekelt felek 
képviselőiből alakítandó s külön e célra szolgáló bizottságot egybehívni s e 
bizottságra bízni egy majd az egyetemes egyházi közgyűlés elé terjesztendő 
s az ügynek úgy az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézettel, mint az érdekelt 
iskolafenntartókkal szemben való végleges elintézésére szolgáló javaslat el
készítését.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által elő
terjesztett határozati javaslatot elfogadja, mindazáltal azzal a módo-
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sítással, hogy az egyházkerületi elnökség utján arra kéri az 
egyetemes egyházi elnökséget, hogy a theológiai akadémiai taná
rok nyugdíj-ügyének tárgyalására ne alakítson egy külön e célra 
szolgáló ad hoc bizottságot, hanem az egyetemes theol. akadémiai 
nagybizottság és az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézeti bizottság 
együttes ülésben tegyék ezen fontos ügyet újból alapos meg
fontolás tárgyává s együttesen terjesszenek ez ügyben a kérdés
nek végleges s lehetőleg az összes érdekelt feleket kielégítő meg
oldására alkalmas javaslatot az egyetemes egyházi közgyűlés elé.

6 0 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az egyházmegyéknek az 1915—16. tanévre vonatkozó hitoktatói jelentéseit át
nézte s azokat egymással összehasonlította.

Az egyházkerület által az egyházmegyék rendelkezésére bocsátott hit
oktatói átalányoknak felosztása nem teljesen egyöntetűen ugyan, de nagyjá- > 
ban az egyházkerület által megállapított elveknek megfelelően történt.

A kemenesaljai egyházmegye kimutatása 650, a somogyié 736, a soproni 
alsóé 119, a soproni felsőé 1610, a tolnaié 430, a vasi középé 80, a veszprémié 
81, a zalaié pedig 114 K fedezetlen hiányt tüntet fel fuvar- és tiszteletdíjak
ban. E hiányok közül a kisebbek az átalányok egyenletesebb felosztása, a 
nagyobbak pedig — talán a soproni felsőét kivéve — egyes tiszteletdíj
igények leszállítása utján fedezhetőknek látszanak. A soproni felső egyház
megye kimutatásának hiányösszege — legalább a tiszteletdíj-igényeket tekintve 
— indokoltnak látszik úgy, hogy e körülményre az átalányok legközelebbi 
újabb megállapításánál figyelemmel kell lenni.

Ezen hiányokkal szemben feltűnő jelenség az, hogy a győri egyházmegye 
1900 K átalányból csak 1000 K-t, a vasi felső pedig 2000 K átalányból csak 
1500 K-t használt fel, bár a kimutatás szerint teljesen kielégítette az igényeket.

Miután a somogyi és veszprémi egyházmegyék kifejezetten kérik átalá
nyuknak a kimutatott hiányoknak megfelelő felemelését, — a pénzügyi bizott
ság határozati javaslata értelmében :

Az egyházkerületi közgyűlés a hitoktatói jelentéseket tudo
másul veszi azzal, hogy a somogyi és veszprémi egyházmegyék 
hitoktatói átalányuk felemelésére irányuló kérelmét nem teljesíti, 
mert nem találja azt eléggé indokoltnak s mert zavarok elkerülése 
végett mellőzendőnek tartja a kifejezetten öt.évre megállapított átalány- 
összegnek idő előtti megváltoztatását, a győri és vasi felső egyház
megyéket pedig felszólítja arra, hogy amennyiben hitoktatói díj 
szükségletük fedezése után átalányuk felesleget mutat, e felesleget 
a hitoktatói tartalékalaphoz való csatolás végett szolgáltassák be 
az egyházkerületi pénztárba.

6 1  o Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontja szerint a pénzügyi bizottság — 
tekintettel az általános nagy drágaságra és arra, hogy a minisztérium részükre 
nem utalványozta a többi leányiskolái tanerő számára megadott s javadalma-



zásuk 20%-ának megfelelő drágasági segélyt — Petrik Vilma, Wágrier Karola 
és Bünker Jozefin felsőbb leányiskolái nevelőnök számára külön-külön 600 K 
fizetésük 20%-ának megfelelő s a megfelelő államsegély mintájára 1916. évi 
január 1-től kezdve havi előleges 10 részletben folyósítandó 120 K egyszer- 
smindenkorra szóló rendkívüli drágasági segély_ megszavazását javasolja az 
egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházker. közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja.
Öíüí- Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja szerint a főiskolai nagybizott

ság pártolólag teszi át a pénzügyi bizottsághoz Ihász Ferenc és Kárpáti Sán - 
dór tanítóképző-intézeti tanároknak korpótlék-ügyük rendezése iránt való 
kérelmeit, azokat, tekintettel a korpótléki igényekre vonatkozó eddigi egyház
kerületi határozatokra és hivatkozva az egyenlő elbánás elvére, az egyház
kerületi közgyűlésnek teljesítésre ajánl.

Ihász Ferenc — tekintettel arra, hogy az új orsz. tanári nyugdíj-intézet 
a tanítói szolgálatban eltöltött éveket a 21 éves korhatáron felül teljes egészé
ben számítja, korpótlék-igényét a jövőre vonatkozólag — hivatkozással azon 
régebbi egyházkerület határozatra, mely a korpótlék igényszámításánál az 
orsz. tanári nyugdíj-intézet által beszámított évek figyelembevételét rendeli — 
az új számítási módnak megfelelően megállapított kezdő szolgálati idő figye
lembe vételével kéri megállapítani.

A kérelem teljesítése esetén az 1901 november 1-i kezdő idő mellett 
a III. 200 K-ás ötödéves korpótlék 1918 szeptember 1-e helyett 1916 novem
ber 1 -ével kezdődőleg, a IV. ezután öt évvel stb. válnék esedékessé. Ihász 
Ferenc rendes tanári szolgálata 1899. évi szeptember 1-vel kezdődik.

Kárpáti Sándor kérelmének lényege ehhez hasonló, mégis azzal a kü
lönbséggel, hogy ő nemcsak az új országos tanári nyugdíj-törvény által be
számított, hanem az összes rendes szolgálati éveinek figyelembe vételét kéri, 
úgy, hogy 1893 szeptember 1-én kezdődő idő mellett a IV. 200 K-ás kor
pótlék 1917 szeptember 1-e helyett már most, az V. 200 K-ás korpótlék 
pedig 1922 szeptember 1-e helyett 1918 szeptember 1 -ével volna folyósítandó.

Az egyházkerület többrendbeli időközi határozatával azon felfogásának 
adott kifejezést, ami egyébként az állami korpótlék-szabályzatnak is megfelel, 
hogy a korpótlék-igények megállapításánál az összes rendes minőségben töl
tött évek is figyelembe veendők.

Mindezek alapján a pénzügyi bizottság Ihász Ferenc és Kárpáti Sándor 
tanítóképző-intézeti tanároknak korpótlék-igényük rendezésénél csatlakozik a 
főiskolai nagybizottságnak a kérelem teljesítését ajánló határozatához olyan 
értelemben, hogy a kérdéses korpótlék-igényeket az összes rendes minőség
ben töltött évek figyelembevételével a jövőre nézve Ihász Ferencnél 1899, 
Kárpáti Sándornál pedig 1893 szeptember 1-től kezdődőleg állapítván meg, 
Ihász Ferenc részére a III., Kárpáti Sándor részére pedig a IV. 200 K kor
pótléknak már a f. évi szeptember hó 1-től kezdődőleg való folyósítását java
solja az egyházkerületi közgyűlésnek, feltéve, hogy a vallás- és közoktatásügyi
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m. kir. minisztérium a fizetéskiegészítések szempontjából nem emel ez intéz
kedés ellen kifogást.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak — a 
főiskolai nagybizottság által támogatott — javaslatát a felhozott 
indokok alapján — határozati erőre emeli.

6 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint számvevő bemutatja a 
bányai egyházkerület 1915. évi közgyűlése jegyzőkönyvi kivonatát, melyben 
felhívja egyházkerületünk figyelmét a zólyomi egyházmegye által a Luther- 
otthonban lelkészek s tanítók fiai számára ingyenes hely létesítése céljából 
felajánlott 4000 K alapítványra s felkéri az egyházkerületet, hogy mivel a 
Luther-otthonban tartott ingyenes helyek elnyeréséért esetleg a mi egyházkerü
letünkbe tartozó ifjak is folyamodhatnak, hasson oda, hogy a mi egyházme
gyéink is szaporítsák alapítványok utján a Luther-otthon ingyenes helyei 
számát.

A pénzügyi bizottság kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a felhívás 
értelmében járjon el.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához képest — ez ügyben felhívást intéz az egyházmegyékhez.

6 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
dr. Szelényi Ödön pozsonyi ev. theol. akad. tanár arra kéri egyházkerületün
ket, hogy „A magyarhoni ev. iskolák története a reformációtól napjainkig“ 
c. a reformáció jubileumi esztendejében megjelenendő s 12—15 ivre terjedő 
müvének 1200—2000 K-ra tehető kinyomatási költségeihez járuljon hozzá, 
illetve egyelőre tegyen ez irányban elvi Ígéretet.

Miután az egyházkerületünk által a reformáció emlékünnepére hirdetett 
pályázatok költségei az e célra gyűjtött alapot előre láthatólag teljesen fel 
fogják emészteni, más forrással pedig e célra az egyházkerület nem rendel
kezik, a pénzügyi bizottság határozati javaslatához képest :

Az egyházkerületi közgyűlés fedezeti forrás hiányában a ké
relmet nem teljesítheti.

6 5 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontja szerint a „Magyarhoni ev. 
lelkészek egyesülete“ kéri az egyházkerületeket, hogy a hozzájuk tartozó vá
lasztmányi tagok választmányi ülései alkalmával felmerülő útiköltségeinek 
fedezésére részesítsék az egyesületet évi segélyben.

Tekintettel arra, hogy a többi egyházkerületek állásfoglalását ez ügyben 
még nem ismerjük, tekintettel továbbá egyházkerületünknek hasonló esetek
ben már több Ízben hozott elutasító határozatára, tekintettel végül több évre 
folytatólagosan vállalt kötelezettségeknek az erőt szétforgácsoló s ilyen alak
jában veszedelmes hatásaira :

a pénzügyi bizottság a kérés teljesítését az egyházkerületi közgyűlésnek 
nem ajánlja, javasolja azonban, hogy az egyházkerület egyszersmindenkorra 
fizetendő 100 K-val lépjen be alapító tagul az egyesületbe.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas-
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latának elfogadásával — elhatározza, hogy 100 K-val alapító tagul 
belép az egyesületbe.

6 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontja szerint a „Vakokat gyámolító 
egyesület“ az elaggott és munkaképtelen nők otthonának fenntartása érdekében 
az egyházkerület segélyéért folyamodik.

A pénzügyi bizottság fedezeti forrás hiányában a kérelem teljesítését 
nem javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

6 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
utasítja az egyházkerületi pénztárost, hogy az „Orsz. gyermekvédő liga“ pénz
tárába az 1915—16. évekre még járó 50—50 K, összesen 100 K tagsági 
díját fizesse be és egyúttal jelentse be egyházkerületünknek az egyesületből 
való kilépését.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
' 6 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 

a szarvasi ev. egyház kéri az egyházkerületet, hogy a kebelében az 1917. 
évben megkezdődő árvagondozást 4000 K alapítvánnyal vagy évi 200 K se
gélynek megajánlásával támogassa.

Miután egyházkerületünk a maga részéről úgyis tervbe vette egy egyház
kerületi árvaház létesítését s e célra a gyűjtés most is folyamatban van,

az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához hozzájárulva — tekintettel anyagi erejének korlátoltságára, 
a kérést nem teljesítheti.

6 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 41. pontja szerint a pinkafői ev. egyház- 
község arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy — a rendkívüli viszo
nyokra való tekintettel — úgy mint a múlt évben, az idén is bocsássa árva
házának rendelkezésére az egyházkerületi árvaház-alap egy évi kamatát.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — a pinkafői ev. egyházközség árvaháza javára 800 K rend
kívüli segélyt megszavaz az egyházkerületi árvaház-alap terhére.

T O . Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja szerint a börcsi ev. leány
egyházközség ez évben is folyamodik a neki eddig minden évben megadott 
600 K tanítófizetés-kiegészítési segélyért, azzal az indokolással, hogy e se
gély nélkül az általa az egyházkerület hozzájárulásával létesített missiói tanítói 
állást még fenntartani nem tudja.

A pénzügyi bizottság az eddig elfogadott indokok alapján javasolja az 
egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a börcsi ev. leányegyházközség javára a 
kért 600 K tanítófizetés-kiegészítési segélyt a missiói alap terhére az 1916—
1917. tanévre is szavazza meg.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

4
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T I .  Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint a dunaföldvári evang. 
egyházközség hadiszolgálatra bevonult tanítójának helyettesítéséért lelkészének 
adandó tiszteletdíj fedezésére 600 K segélyt kér.

Miután a hadbavonultak helyettesítéséért az általános felfogás szerint 
díj nem jár, továbbá az egyházkerületre nézve veszedelmes precedens el
kerülése végett —

a pénzügyi bizottság a kérés teljesítését nem javasolja az egyházkerületi 
közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
értelmében határoz.

7 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontja szerint számvevő bemutatja 
a vasi felső egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének kivonatát, 
melyben felsőlövői tanítóképző-intézete számára 1000 K rendkívüli segélynek 
az'egyházkerület részéről való megszavazását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés utasítja a pénzügyi bizottságot, 
hogy keressen oly fedezeti forrást, amelyből az egyházkerület a 
felsőlövői tanítóképző-intézetet lehetőleg állandó' évi segélyben 
részesítheti és a fedezeti forrásra, valamint a segélyezés mértékére 
nézve terjessze véleményes javaslatát a jövő évi egyházkerületi 
közgyűlés elé.

7 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 45. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
özv. Jausz Vilmosné theol. akad. tanár özvegye családi viszonyaira s a 
nehéz megélhetési viszonyokra való tekintettel kéri az egyházkerületi köz
gyűlést, hogy őt segélyben részesíteni és két, immár a 18-ik életévüket 
betöltött, de még ellátatlan gyermekének 80—80 K neveltetési pótlékát, 
melyet eddig a főiskolai nyugdíj-intézeti pénztárból húzott, amely azonban 
neki csak a gyermekek 18-ik évének betöltéséig jár, továbbra is kiutalni 
szíveskedjék.

Folyamodó a múlt évben is nyújtott be hasonló tartalmú kérvényt 
egyik 18-ik életévét betöltött gyermekének járó neveltetési pótléknak további 
kiutalása iránt.

A múlt évi egyházkerületi közgyűlés nem ugyan a neveltetési pótlék
nak további kiutalásával — ami szabályellenes volna —, hanem legalább 
megfelelő összegű más cimü segély nyújtásával teljesítette az özvegy kérését. 
A kérés második részét most sem lehet a szabályzat határozott intézkedései 
ellenére teljesíteni.

Tekintetbe véve azonban a kérvényező indokait s különösen azon 
körülményt, hogy a kérvényező bold, férje, mint az egyházkerületnek mind
végig hű munkása, munka- s életerejének túlnyomó részét az egyházkerület 
javára használta fel, az özvegyet a nevelési pótlékok elvesztéséért is kárpótlandó,

a pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 
özv. Jausz Vilmosné számára a főiskolai nyugdíj-intézet terhére 400 korona 
egyszersmindenkorra szóló rendkívüli segélyt engedélyezzen.
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Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javas- 
* latát elfogadja.

7 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 46. pontja szerint Wágner Amália kőszegi 
lakos, néhai Wágner Frigyes János volt soproni lelkész leánya — hajlott 
korában keresetképtelenségére s a soproni ev. konvent által neki juttatott 
mindössze évi 122 korona segély csekély voltára utalva — az egyházkerület 
támogatását kéri.

Hasonlóképpen segélyért folyamodnak az egyházkerülethez néhai Purt 
Lajos Károly tanító özvegye, ágfalvai lakos, csekély nyugdíja mellett három 
ellátatlan gyermekére utalva a maga, özv. Nagy Jánosné kőszegi lakos 
pedig annak gyámoltalanságára utalva, elmebeteg fia, Nagy Vilmos volt 
tanító részére.

Az utóbbiak részére már a múlt évi egyházkerületi közgyűlés is szava
zott meg — indokaik elfogadása jeléül — 75—75 K segélyt.

A pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 
az államsegély-alap terhére Wágner Amália, özv. Purt Lajos Károlyné és 
Nagy Vilmos számára egyenként 100 kor. rendkívüli segélyt engedélyezzen.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

7 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontja szerint özv. Varga Pálné, lelkész 
özvegye, későn is, felszereletlenül is benyújtott kérvényében, rendkívüli segé
lyért folyamodik.

A pénzügyi bizottság fedezeti forrás hiányában a kérés figyelembe 
vételét nem javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
szerint határoz.

7 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 48. pontja szerint Mérnyi Ádám mali- 
bastáji lelkész az eddig, több éven át élvezett 600 kor. segélyének ez évben is 
újból való kiutalásán kivül még drágasági pótlékért is folyamodik, hivatkozva 
a háború által előidézett szorult anyagi helyzetére.

A pénzügyi bizottság Mérnyi Ádám lelkész részére az eddig több éven 
át nyert 600 kor. segélynek a missiói alap terhére való kiutalását ez évben 
is javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javas
latát elfogadja.

7 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontja szerint az 1848. évi XX. t.-c. 
alapján nyert 75.000 K 1916. évi közigazgatási államsegély felhasználására 
nézve a pénzügyi bizottság a következő tervezetet terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé :

a) Az egyházmegyék illetményei..............................  26.000 K
b) Az egyházkerületi közigazgatási pénztár illetménye 49.000 „

Összesen : 75.000 K
4 *
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A közigazgatási pénztárnál e 49.000 K beutalása folytán előálló felesleg
ből azonban átteendő :

a) A tanítóképző-intézet pénztárába . . . .  12.000 K
b) A felsőbb leányiskola pénztárába . . . 16.000 „

Összesen : 28.000 K
Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott tervezetett elfogadja.

T Ö - Ugyanazon jegyzőkönyv 50. pontja szerint a 77.905 K 1916. évi 
rendes- és pót-államsegély felosztására nézve a pénzügyi bizottság a követ
kező tervezetet terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, melyet az egyház
kerületi közgyűlés így állapított meg:

A bonyhádi főgimnázium segélye . . . . 1260 — K
A felsőlövöi tanítóképző-intézet segélye 300'— n
A pozsonyi theológiai akadémia segélye 500 — »
Az egyházegyetem illetménye a theológiai aka- /*

démia fenntartására........................................ 15470-50 »
A pozsonyi diakonissza-intézet segélye . 600'— »
A Luther-társaság s e g é l y e .............................. 6 0 0 - »
A tanári lakáspénz-alap segélye........................ 3870 — »
A „Reformációi emlékünnepi alap“ illetménye . 1700*— »
Özv. Tóth Jánosné s e g é ly e .............................. 300-— »
A soproni evang. tanítóképző-intézet segélye . 12000 - »
A kőszegi felsőbb leányiskola segélye . ' . 12000-— »
Az egyházkerületi gyámolda segélye 29297-50 „

Összesen : 7790^— K
T 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 51. pontja szerint számvevő jelenti, 

hogy a Baldácsy-alapítvány jövedelméből egyházkerületünk ez évben is
15.000 koronában részesült. E jövedelem felhasználására nézve a pénzügyi 
bizottság a következő tervezetet terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Püspöki t is z te le td í j .........................................  5000 K
Pótlék a püspöki másodlelkész javadalmazásához 1500 „
Egyházközségek segélyei...................................  5000 „
Lelkészözvegyek segélyei...................................... 3100 „
Lelkészek segélyei............................... 400 „

Összesen : 15000 K
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által elő

terjesztett felosztási tervezetet határozati erőre emeli.
S O .  Ugyanazon jegyzőkönyv 52. pontja szerint a Baldácsy-alapítvány 

jövedelméből szegény lelkészözvegyek számára rendelt 3100 K felosztására 
nézve a pénzügyi bizottság a következő javaslatot terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé :



Sám uelig Szinicz Lajosné/ Tóth Sándorné/részesedése egyenként 200 K ; 
Bauer Adolfné/ Becht Henrikné/ Bélák lánosné/ Borbély Gyuláné/ Eősze

Figyelembe nem vehető Fadgyas Jánosné, Graf Józsefné, Nagy Sándorné, 
Pieler Mátyásné és Zatkalik Lajosné kérvénye.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

8 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontja szerint a Baldácsy-alapítvány 
jövedelméből szegény lelkészek számára rendelt 400 K felosztására nézve 
a pénzügyi bizottság a következő javaslatot terjeszti az egyházkerületi köz
gyűlés elé : j

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság felosztási 
javaslata értelmében határoz.

8 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontja szerint a Baldácsy-alap jöve
delméből szegény egyházközségek számára rendelt 5000 K felosztására nézve 
a pénzügyi bizottság az egyházkerületi számvevőszék egyházi elnökének 
indítványára a következő javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé;

Lajtaujfalu, Alsólendva, Kaposvár, Szekszárd és Zalaegerszeg egyenként 
650 K ; Akaii 500 K, Barlahida 200 K, Dunaföldvár 250 K ; Zalaszentgrót 
és Egyházashetye egyenként 400 K-ban részesülnek, oly megjegyzéssel, hogy 
Barlahida és Dunaföldvár segélye az egyházkerületnél fennálló adósságuk 
törlesztésére fordítandó.

8 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 55. pontja szerint a báró Solymossy-féle 
alapítvány ez idő szerint egyházközségek segélyezésére fordítandó 900 K 
jövedelmére nézve az egyházközségek kérvényei alapján az egyházkerületi 
számvevőszék egyházi elnökének indítványára a pénzügyi bizottság a követ
kező javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Pusztaszentlászló részére 400 K, Szentgotthárdnak 500 K, amely utóbbi 
adósság törlesztésére fordítandó ; figyelembe nem vehetők a következő egyház- 
községek kérvényei : Nagyvázsony, Malibastáji.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

8 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 56. pontja szerint az egyetemes közalap 
jövedelméből a kikeblezett fehérkomáromi egyházmegyéért az 1916. évre 
nyert 1300 K-nak, az 1915. évi biztosítási nyereségnek, továbbá a régebbi 
egyházkerületi államsegélyek még eddig fel nem használt, az államsegély-alap

Szerényi Sándor részesedése 300 K,/Adorján Ferencé 100 K .y

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.
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tőkéjében levő s az időközi kamatokkal összesen 6614 K 46 f-re növekedett 
részének, valamint ezen tőke után az év végéig várható 297 K 65 f kamat
nak felhasználására nézve

az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
lata értelmében — utasítja az egyházkerületi pénztárt, hogy a 
közalapi jövedelemből 1300 K-t, a biztosítási alap jövedelméből 
4300 K-t, az államsegély-alapból pedig 6912 K 11 f-t az évvégén 
tegyen át az egyházkerületi gyámolda pénztárába.

8 5 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 57. pontja szerint számvevő jelenti, 
hogy a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 64. pontja értel
mében elhatározta, hogy felterjesztést intéz az egyetemes egyházhoz az 
egyházkerületünk számára a korábbi években a horvát missió céljaira az 
egyetemes közalap jövedelméből adott 2000 K-nak további, az egyetemes 
közalap jövedelméből missiók segélyezésére egyházkerületünket arányosan 
megillető részén felül való kiutalása tárgyában, anélkül azonban, hogy e 
határozatát az egyházegyetem figyelembe vette volna.

A kérdéses 2000 K-t egyházkerületünk 1913-ban kapta utoljára. 1914-ben 
az egyetemes közalap jövedelmének újabb rendszer szerint való felosztása 
alkalmával a vallásoktatók, missiók segélyezésére nyert — egyházkerületen
ként egyenlő — összeg nagyobb volt ugyan a^ előbbi években e cimen nyert 
összegnél, ezzel szemben azonban az említett 2000 K-t megvonta egyház- 
kerületünktől az egyházegyetem.

Horvátországi ev. lelkészeink meglehetősen szűk anyagi viszonyok közt 
élnek. Az egyházközségek szegények. Korpótlék-segélyt csak a legújabb idő
ben kaptak. Kongrua- segélyük máig sincs. Javadalmazásbeli viszonyaik 
rendezetlensége következtében egyházkerületünknek missiói célokra fordít
ható jövedelmeit nagyrészben lefoglalják. A pozsegai lelkész fizetéséhez pl. 
2000 K-val, a malibastáji lelkészéhez 600 K-val, az antunováciéhoz 300 K-val 
kénytelen az egyházkerület hozzájárulni, anélkül, hogy mint a lelkészek 
sürgető segélykérvényeiből következtethető, biztosítani tudná ezáltal csak 
szűkösen is megélhetésüket. Méltányos volna tehát, hogy egyházkerületünk 
e rendesnek nem tekinthető terhének könnyítésére az egyházegyetem a hor
vát missió céljaira továbbra is úgy, mint a korábbi években, külön segély- 
összeget bocsátana rendelkezésére.

Ennélfogva a pénzügyi bizottság felkéri az egyházkerületi közgyűlést, 
hogy az egyházegyetemnél tegyen újabb lépéseket a célból, hogy a horvát
országi missió céljaira a jövőben egyházkerületünket — úgy mint a korábbi 
években — a rá missiói célokra arányosan eső segélyösszegen felül leg
alább a régebbi hasonló célra nyert 2000 K erejéig külön is részesítse 
segélyben.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
értelmében határoz..
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Ugyanazon jegyzőkönyv 59. pontja szerint a múlt évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 149. pontja értelmében az egyházkerületi 
közgyűlés a pénzügyi bizottságnak a theol. tanároknak az országos tanári 
nyugdíj-intézetbe való átlépése ügyével kapcsolatban szükségessé vált intéz
kedésekre vonatkozó javaslata azon részét, amely az orsz. tanári nyugdíj- 
intézet javára a theol. hallgatók után visszamenőleg az 1894. évtől kezdődő- 
lég fizetendő mintegy 10000 K nyugdíjjáruléknak a theol. akad. pénztárból 
való kifizetését tervezte, megváltoztatta s a kérdéses összeget a főiskolai 
nyugdíj-intézeti pénztárból utalványozta ki.

Ámde az átlépés folytán előálló terheknek az egyes egyházkerületi 
pénztárak közt való helyes megosztása mindaddig lehetetlen, amig az ügy 
teljesen nem tisztázódott egyrészről az egyetemes nyugdíj-intézettel, másrész
ről az orsz. tanári nyugdíj-intézettel szemben, mert addig nem is tudhatjuk, 
hogy minő terheket lesz kénytelen egyházkerületünk elvállalni, nevezetesen 
nem tudhatjuk azt sem, hogy a jövőben főiskolai nyugdíj-intézetünk, mely 
nyugdíj-igényüket lesz kénytelen biztosítani.

Miután a legnagyobb valószínűség szerint az orsz. tanári nyugdíj- 
intézet javára eszközlendő befizetéseink esedékessé válnak, még mielőtt az 
ügy az egyetemes nyugdíj-intézettel szemben rendeztetnék, mielőtt tehát 
tisztába jöhetünk azzal, hogy az átlépésből eredő terhekből mennyit hajlandó 
az egyet, lelkészi nyugdíj-intézet elvállalni, már akár az orsz. tanári nyugdíj- 
intézetbe való lefizetés utján, akár az egyházkerület javára eső visszafizetések 
utján ; leghelyesebb volna az orsz. tanári nyugdíj-intézet javára esedékessé 
váló befizetések ideiglenes forrásául a theol. akad. alapot, mint legjobban 
hozzáférhető s a  későbbi végleges elszámolások szempontjából is legalkalma
sabbnak mutatkozó forrást felhasználni.

Ennélfogva a pénzügyi bizottság arra kéri az egyházkerületi közgyülést- 
hogy ne ragaszkodjék fentjelzett határozatához, hanem általában az egyház, 
kerület részéről esedékessé váló befizetések forrásául ideiglenesen jelölje meg 
a theol. akad. alapot, az ügynek úgy az egyet, lelkészi, mint az orsz. tanári 
nyugdíj-intézettel való végleges rendezése utánra hagyván a terheknek az 
érdekelt egyházkerületi pénztárak közt való végleges elosztását.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

8 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 60. pontja szerint a báró Solymossy- 
alapítvány jövedelméből a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 154. pontja szerint Egyházashetye 500 K, Nemeskér pedig 400 K-ban 
lett volna részesítendő.

Tekintettel azonban arra, hogy a pénzügyi bizottság 1915. évi julius hó
20-án tartott ülésén a jegyzőkönyv 60. pontja értelmében Nemeskér helyett 
Bakonyszentlászlót hozta javaslatba a kérdéses segélyezésre és az egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének ezen részét készítő egyházkerületi jegyző 
nyilatkozata szerint az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak a
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báró Solymossy-alapítvány jövedelmének felosztására vonatkozó javaslatát 
változatlanul elfogadta és így nyilvánvaló, hogy az egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvében e helyütt iráshiba csúszott be, ennélfogva a megfelelő 
segélyösszeg nem Nemeskérnek, hanem Bakonyszentlászlónak folyósíttatott.

A pénzügyi bizottság kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a hiba 
kijavítását jegyzőkönyvbe foglalni s ezzel egyúttal a segély folyósításánál 
követett eljárást jóváhagyni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
lata értelmében — a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvébe becsúszott iráshiba kijavítását jegyzőkönyvbe foglalja 
s a segély folyósításánál követett eljárást jóváhagyja.

8 8 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontja szerint a múlt évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 203. pontja értelmében a pénzügyi 
bizottsághoz tette át a soproni felső egyházmegyének az anyásítandó bán
faival ev. leányegyházközségnek hathatós és állandó segélyezése iránt való 
kérvényét.

Tekintettel a 2000 lelket meghaladó munkástelep tervezett anyásításához 
fűződő fontos egyházi érdekekre,

az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — Bánfalva leányegyházközségnek anyásítása esetére a Radó 
Lajos-féle alapítvány kamataiból évi 700 K segélyt engedélyez 
mindaddig, mig a segélyezés szükségesnek mutatkozik.

8 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 62. pontja szerint a pénzügyi bizottság, 
tekintettel arra, hogy a főiskolai nyugdíj-intézeti szabályokra, melyeket az 
egyházkerületi számvevő az egyházkerületi levéltárból visszaszolgáltatás köte
lezettsége mellett hivatalos használatra kivett, a számvevői munkáknál igen 
gyakran szüksége van, az ugyanakkor az egyházkerületi levéltárból kivett 
Bogyó-féle számításokat pedig az aktiv gyámoldai tagok igényeiről a gyá- 
moldai perek tárgyalásához a kir. törvényszéknek kellett rendelkezésére 
bocsátani ; arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyházkerületi 
számvevőt a jelzett levéltári iratoknak visszaszolgáltatása alól az egyházker. 
levéltárba felmenteni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata 
értelmében az egyházkerületi számvevőt a kérdéses iratoknak az 
egyházkerületi levéltárba való visszaszolgáltatása alól felmenteni.

9 0 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 67. pontja szerint egyházkerületünk az 
egyet, közalap jövedelméből vallásoktatók, egyházak s missiók segélyezésére 
az eddigi 23.500 K-val szemben 1916-ra 24.000 K-ban részesült.

A pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 
az 500 korona többletet onnan való felhasználás céljából csatolja a missiói 
alaphoz.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.
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9 1 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
dr. Misner Ignác budapesti ügyvéd 5000 K-t bocsátott az egyházkerület 
rendelkezésére egy az egyházkerület soproni főgimnáziumánál létesítendő 
ösztöndíj-alapítvány céljaira s egyben előterjeszti az alapítványra vonatko^p 
alapító-levél következő, az alapító rendelkezésének megfelelő tervezetét:

ALAPÍTÓ-LEVÉL.

Dr. Misner Ignác budapesti ügyvéd a soproni ág. hitv. ev. lyceum 
igazgatójához intézett s Budapesten 1915 december 28-án kelt első (a), 
majd azután ugyancsak Budapesten 1916 január 1-én kelt második (b) levelé
ben szószerint a következőképpen intézkedik :

a)
t j  • .................... ....
Az 1865. és 1866. években az ottani gimnáziumban jártam. Abbeli 

hálám kifejezéséül, hogy szeretve tisztelt összes tanáraim részéről erkölcsi 
és tudományos buzdításban részesültem, e főgimnáziumnál az ide mellékelt 
és folyó szelvényekkel ellátott 5000 korona névértékű 5 1/2% -°s hadikölcsön- 
kötvény alapítványt teszek.

Ennek a rendeltetése az, hogy kamatait évenként egy ottani szegény 
gimnáziumi tanuló kapja, kinek az erkölcsi magaviseletben jó és a tan
tárgyakból legalább középszerű osztályzata van. Felváltva az egyik évben a 
soproni főgimnáziumot látogató keresztény, a másik évben pedig izraelita 
vallásu tanuló kapja mindig a kamatokat.

A szüleimtől, Misner Mózes és Morgenstern Teréziától, zalaszentgróti 
lakosoktól származó szegény gimnáziumi tanulók elsőbbséggel bírnak. Ha 
ilyenek nincsenek, akkor zalaszentgróti származásúak birnak elsőbbséggel és 
ha ilyenek sincsenek, akkor tekintet nélkül a származásra történik a döntés 
affelett, kit illessen az évenkénti kamatélvezet. Effelett a gimnáziumi tanári 
kar egyszerű szótöbbséggel határoz.

Attól azonban egyik évben sem lehet eltérésnek helye, hogy egyik 
évben keresztény, a másik évben pedig izraelita vallásu szegény gimnáziumi 
tanuló kapja a kamatokat.

Ha valamely évben nincs pályázó, a reá következő évben keresztény és 
izraelita vallásbeli kaphatja az évi kamatot.

Az alapítvány dr. Misner Ignác név alatt kezeltessék és ugyanezen 
név alatt hirdettessék évenként a gimnáziumi táblán kifüggesztés és három
szori hirdetés utján valamely helyi lapban a felhívás a pályázatra.

Kérem az alapítvány elfogadását, az alapszabályszerü alapító-levél 
kiszolgáltatását és az 5000 korona kötvény átvételének elismerését.
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à)
» • .....................................
Mult hó 30-án kelt 513. számú nagybecsű soraiban a kis alapítványo

mért kifejezett elismerés mélyen meghatott. Emlékezetembe juttatta azt a 
lelkes, buzgó oktatást és nevelést, amelyben mélyen tisztelt, szeretett és 
felejthetetlen tanáraim részéről az összes tanulók részesültek és részesül
tem én is.

Azt az önzetlen működést, melyet ők tanúsítottak, soha nem felejtet
tem el és ahol csak módom volt, elismerőleg kellett nyilatkoznom azon 
igazán nemes szellemről, melyben a főgimnáziumot akkor irányították és 
amelyben azt bizonyára most is irányítják.

Mélyen tisztelt Igazgató úrnak nagybecsű soraiban feltett kérdéseire 
oda nyilatkozom, hogy a lapokban közzéteendő pályázattól eltérek.

Továbbá bejelentem, hogy vérrokonaim és zalaszentgróti lakosok csak 
abban az esetben részesüljenek a kamatélvezetben, ha erkölcsi magaviseletük 
kifogástalan és a tantárgyakból legalább jó osztályzatot kapnak.

Az alapító-levél kiállítása tekintetében közölteket köszönettel tudomásul 
veszem .................................................

A soproni ág. hitv. ev. lyceum tanári kara 1916. évi január hó 7-én 
tartott értekezletén, a jegyzőkönyv 2. pontja szerint e levelekben felajánlott 
alapítványra vonatkozólag a következő szószerinti határozatot hozta :

n • • .................................................
A tanári testület a nemes lélekre valló alapítványt hálás szívvel veszi 

tudomásul és az alapítónak legmelegebb köszönetét nyilvánítva, kijelenti, 
hogy az alapító-levélnek azon rendelkezését, mely a soproni ág. hitv. ev. 
lyceum tanári testületét illeti, magára vállalja.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a soproni ág. hitv. ev. 
lyceum (államilag segélyezett főgimnázium) tulajdonosa s fenntartója, az
1916. évi augusztus hó 23-án Nagykanizsán tartott közgyűlésén, a jegyző
könyv 91. pontjában foglalt határozatával az alapítványt meleg hálával el
fogadta, az egyházkerületi pénztárnál az 1916. évi január hó 2-án letétbe 
helyezett 5000 K névértékű 572%-os m. kir. államadóssági (hadikölcsön) 
kötvény alakjában befolyt alapítványi tőkét egyelőre a jelzett alakjában való 
gyiimölcsöztetés céljából az egyházkerületi alapítványi pénztár külön kezelt 
tőkéi között elhelyezte s belőle a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyetemes egyház 1904. évi december hó 4-én tartott közgyűlése jegyző
könyvének 112. pontjában megállapított szabályrendelet értelmében a követ
kező alapítványt létesítette :

I.

Az alapítvány cime: „Dr. Misner Ignác lyceumi segélypénz alapít
ványa“.
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II.
Az alapítvány célja : egy szegény sorsú, de jó magaviseletü s szorgal

mas főgimnáziumi tanuló segélyezése.

III.
Az alapítványi tőke egyelőre 51/2°/o-°s m- államadóssági (hadi- 

kölcsön) kötvényben, annak beváltása esetén pedig a magyarországi ág. hitv. 
ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. 
§-a értelmében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig 
árvaszerü biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben, vagy óvadék- 
képesnek nyilvánított köz-értékpapirban helyeztetik el, esetleg megfelelő jöve
delmi ingatlanok vásárlására fordíttatik.

IV.
Az alapítvány jövedelme évenként a hirdetési táblán kifüggesztett hir

detés eredménye alapján a soproni ág. hitv. ev. lyceum (államilag segélyezett 
főgimnázium) egy szegénysorsu, de jó erkölcsi magaviseletü s a tantárgyak
ból legalább középszerű osztályzattal biró tanulójának adandó ki segélykép
pen és pedig úgy, hogy kivétel nélkül felváltva egyik évben egy keresztény, 
a másikban pedig egy izraelita vallásu tanuló kapja a segélyt.

Az alapító szüleitől : Misner Mózes és Morgenstern Terézia zalaszent- 
gróti lakosoktól származó szegénysorsu tanulók, ilyenek nem létében pedig 
a zalaszentgróti származásúak elsőbbséggel bírnak, de csak akkor kaphatják 
a segélyt, ha kifogástalan erkölcsi viselkedésüek s a tantárgyakból legalább 

jó osztályzattal bírnak.
Ha valamely évben nem volna pályázó, akkor a következő évben egy

szerre egy keresztény és egy izraelita tanuló részesülhet a megfelelő 
segélyben.

V.
A segélyezendő személyére nézve a soproni ág. hitv. ev. lyceum (állami

lag segélyezett főgimnázium) tanári kara egyszerű szótöbbséggel határoz.

VI.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 

kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmé
nek az alapító akaratával megegyező felhasználására s kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VII.
Az alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben a fentidézett alkot

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

A jelen alapító-levél négy példányban állíttatik ki, melyek közül egy a 
nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál, egy az egyetemes 
egyházi felügyelőnél, egy a dunántúli ág. hitv. ev. püspöki hivatalnál, egy az 
egyházkerületi levéltárban helyeztetik el.

K e lt .........................................
A pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás köszönettel való elfogadá

sát s a bemutatott alapító-levél tervezet elfogadását javasolja az egyházkerü
leti közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványt hálás kegyelettel 
elfogadja és a bemutatott alapító-levél tervezetet jóváhagyja.

Ugyanazon jegyzőkönyv 69. pontja szerint Czipott Gézáné úrnő 
néhai dr. Vratarits Iván özvegye, szentgotthárdi lakos 500 K-t bocsátott az 
egyházkerület rendelkezésére, egy az egyházkerületi főgimnáziumnál létesítendő 
ösztöndíj-alapítvány céljaira. A számvevő egyidejűleg az alapító-levél tervezetét 
a következőkben terjeszti elő :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Czipott Géza szentgotthárdi ág. hitv. evang. lelkész Szentgotthárdon

1916. évi május hó 15-én kelt s főtiszt, püspök úrhoz intézett első [a)], majd 
azután ugyancsak Szentgotthárdon 1916. évi julius hó 7-én kelt s az egyház
kerületi főszámvevőhöz intézett második [b)J levelében szószerint a következő
képpen intézkedett :

a)
...................................................
Azzal a tiszteletteljes kérelemmel és mélységes tisztelettel mellékelem 

ide a magyar korona országai 4°/0̂ -al kamatozó 500 K névértékű kötvényt 
a szelvényekkel egyetemben, hogy ezt a soproni ág. hitv. ev. főgimnázium
nál létesítendő „dr. Vratarits Iván ösztöndíj-alap, illetőleg alapítvány“ céljaira 
szívesen elfogadni kegyeskedjék.

Az alapítványt tevők : Czipott Gézáné szül. Kühár Ilona, néhai dr. 
Vratarits Iván özvegye, kiskorú fia Vratarits Iván és ifj. Kühár József.

Az alapítvány kamatjában, évi 20 koronában részesítendők az évvégi 
(tanév végén) jutalmazások alkalmával első sorban a háborúban elesett ev. 
tanítók jó magaviseletü árvái, ha ilyenek nem volnának, úgy más, jó maga- 
viseletű, szelidlelkü, törekvő hadi árváknak adandó ki az ösztöndíj, de itt is 
első sorban figyelembe veendők tisztán a fix fizetésből élő ev. tisztviselők árvái.

Ha ily hadi árvák már nem lesznek vagy nem lennének, úgy az ösztön
díj kamataiban hasonlóképen elsősorban az ev. tanítók, másodsorban a fix 
fizetésből élő, közpályákon működő ev. tisztviselők ösztöndíjra érdemes 
gyermekei részesítendők. Ez utóbbiaknál a vegyes házasságból származó ev. 
vallásu tanulók feltétlenül elsőbbségben vannak.
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Az ösztöndíjat a soproni ev. főgimnázium tanári kara Ítéli oda a vallás
tanár észrevételeinek figyelembe vételével.

Az ösztöndíj kamatai már a folyó 1915—16. tanév végén kiadandók, 
amiért is a junius 1-i szelvény mellé tisztelettel ide mellékelek 10 koronát, hogy 
a teljes összeg kifizethető legyen.

6;
..................................................
Vonatkozással 189/1916. sz. a. kelt nagybecsű soraira, tisztelettel van 

szerencsém szives tudomására hozni, hogy a Vratarits-féle alapító-levél ki
állításánál ama változtatáshoz, hogy: „ösztöndíjul az alapítványi tőke min
denkori tiszta jövedelme folyósítandó“, készséggel hozzájárulunk.

Az alapítványtevők megbízásából ;

A sopron ág. hitv. ev. lyceum (á. s. főgimn.) tanári kara 1916 május 
hó 19-én tartott értekezletén a jkv. 3. pontja értelmében a fenti alapító-levéllel 
kapcsolatban szó szerint következő határozatot hozta :

.......................................... ....
A tanári kar a nemes lélekről tanúskodó alapítványt hálás szívvel veszi 

tudomásul és az alapítónak legmelegebb köszönetét nyilvánítva kijelenti, hogy 
az alapító-levélnek azon rendelkezését, mely a soproni ág. hitv. ev. lyceum 
tanári karát illeti, magára vállalja.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a soproni ág. hitv. ev. 
lyceum (á. s. főgimn.) tulajdonosa s fenntartója 1916. évi augusztus hó 23-án 
Nagykanizsán tartott közgyűlésén a jkv. 92. pontja értelmében az alapítványt 
meleg hálával elfogadta, az egyházkerületi pénztárnál 1916. évi május hó
18-án 500 K n. é. 4%-os m. koronajáradék-kötvény alakjában letétbe helye
zett alapítványi tőkét egyelőre a formájában való gyümölcsöztetés céljából az 
egyházkerületi alapítványi pénztár külön kezelt tőkéi között elhelyezte s belőle 
a magyarországiJág. khitv. ev. kér. egyetemes egyház 1904. évi december hó 
4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pontjában megállapított szabály- 
rendelet értelmében a következő alapítványt létesítette:

I.
Az alapítvány cime : „Dr. Vratarits Iván főgimnáziumi ösztöndíj-alapít

ványa“.
I I .

Az alapítvány célja : elsősorban hadiárváknak, másodsorban fix fizetés
sel biró tisztviselők arra érdemes gyermekeinek a tanévvégi jutalmazások 
alkalmával ösztöndíjban való részesítése.
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III.
Az alapítvány tőkéje egyelőre 4% -os m. koronajáradék-kötvény alakjá

ban, ennek beváltása esetén pedig a magyarorsz. ág. hitv. ev. egyet, egyház 
legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenes 
közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszeríi biztosítékot nyújtó 
ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított közérték- 
papirokban helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására 
fordíttatik.

IV.
Az alapítvány évi jövedelme a háborúban elesettek jó magaviseletü, szelíd 

lelkű s törekvő árváinak adható ki ösztöndíjképen. Előnyben részesülnek első
sorban az ev. tanítók, másodsorban a tisztán fix fizetésből élő ev. tisztviselők árvái.

Ha hadiárvák már nem lesznek vagy nem lennének, akkor az alapít
vány jövedelméből elsősorban ev. tanítók, másodsorban fix fizetésből élő, 
közpályákon működő ev. tisztviselők ösztöndíjra érdemes gyermekei részesí- 
tendők. Az utóbbiak közül előnyben részesülnek a vegyes házasságból szár
mazó ev. vallásu tanulók.

V.
Az ösztöndíj odaítélésére a soproni ág. hitv. ev. lyceum (á. s. főgimn.) 

tanári kara jogosult, figyelembe véve a vallástanár észrevételeit.

VI.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 

kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmé
nek az alapító akaratának megfelelő felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy 
az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni ̂ felelősséget , elvállalja.

VII.
Az alapítványt peres és peren kívüli jogügyekben a fentidézett alkotmány 

119. §-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből és püspökből álló egyház
kerületi elnökség, illetve az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

VIII.
A jelen alapító-levél négy példányban állíttatik ki, melyek közül egy a 

nagymélt. vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztériumnál, egy az egye
temes egyházi felügyelőnél, egy a dunántúli ág. hitv. ev. püspöki hivatalnál, 
egy az egyházkerületi levéltárban helyeztetik el.

K e lt ................................
A pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás köszönettel való elfogadását s 

az alapító-levél tervezet jóváhagyását ajánlja az egyházkerületi közgyűlésnek.
Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványt hálás kegyeletté 

elfogadja s a bemutatott alapító-levél tervezetet jóváhagyja.
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9 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 70. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
özv. Vojtkó Pálné soproni lakos 1000 K-t bocsátott az egyházkerület rendel
kezésére egy az egyházkerület főgimnáziumánál létesítendő ösztöndíj-alapítvány 
céljaira, egyidejűleg megküldvén az alapítványra vonatkozó következő alapító- 
levelet :

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Abból az alkalomból, hogy fiam — miután a soproni ág. hitv. lyceum- 

ban a nyolc gimnáziumi osztályt Isten kegyelméből elvégezte és az érettségi 
bizonyítványt megkapta — elhagyja az intézetet és e mostani nagy időkben 
mint katona kel hazája védelmére, boldogult férjemnek, ugyanezen intézet 13 
éven át volt buzgó, lelkes tanárának : néhai Vojtkó Pálnak emlékezetére a 
következő alapítványt teszem :

I. Az alapítvány cime: „Vojtkó Pál ösztöndíj-alapítványa“.
II. Az alapítvány célja : egy arra érdemes soproni ev. lyceum (főgim

náziumi) tanuló ifjúnak segélyezése.
III. Az alapítvány tőkéje: egy darab 1000 K (egyezer korona) névértékű 

6%-os magyar koronajáradékkötvény (hadikölcsönkötvény), mely a dunán
túli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a soproni ág. hitv. ev. lyceum fenntartó 
hatósága által mint ilyen kezelendő ; ha pedig visszafizettetnék, akkor tőke
értéke a magyaroszági ág. hitv. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással 
ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen közhitelű takarék- 
pénztárakban, állandóan pedig árvaszerü biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott 
kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban helyezendő 
el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására fordítandó.

IV. Az alapítvány évi jövedelme ösztöndíjul, esetleg tandíj-segélyül vagy 
tápintézeti segélyül egy oly soproni ág. hitv. ev. lyceumi (főgimnáziumi) tanu
lónak adandó, aki jó magaviselet mellett legalább általános jó (az irányadó 
tantárgyak feléből legalább jó) tanulmányi eredményt mutat.

V. Az alapítvány évi jövedelmének odaítélésére a soproni ág. hitv. ev. 
lyceum (főgimnázium) tanári testületé illetékes; de ezt a főiskolai kisbizott- 
ságnak tudomásul vétel végett bejelenti.

VI. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint az alapítvány kezelője 
jogosult az esetben, ha a viszonyok változásai miatt az alapítvány célja vagy 
jövedelmének hovafordítására vonatkozó fenti rendelkezések nem volnának 
többé megvalósíthatók, az alapítvány célját és feltételeit a fenti eredeti ren
delkezések szellemének megfelelő intézkedésekre változtatni.

Azon esetre pedig, ha a soproni ág. hitv. ev. lyceum (főgimnázium) 
megszűnnék vagy államosíttatnék, ezen alapítvány feletti szabad rendelkezési 
jog a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnél marad.

Kelt Sopronban, 1916. évi május hó 31-én.

Rosta Ferenc s. k. Hollós János s. k. Özv. Vojtkó Pálné Poszvék Vilma s. k. 
tanuk.
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A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület soproni lyceumának (főgim
náziumának) tanári kara az 1916. évi junius hó 14-én tartott értekezletében 
a jegyzőkönyv 10. pontjában foglalt határozattal a nemeslelkü alapítványt 
hálás szívvel tudomásul vette s az alapító iránt meleg köszönetét nyilvánítva, 
kijelentette, hogy az alapító-levélnek azon rendelkezését, mely a soproni ág. 
hitv. ev. lyceum tanári karát illeti, magára vállalja.

Az ezen alapító-levélre az egyházkerület részéről vezetendő záradék 
tervezetét számvevő a következőkben terjeszti elő :

„A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a soproni ág. hitv. ev. 
lyceum (á. s. főgimn.) tulajdonosa s fenntartója az 1916. évi augusztus hó 
23-án Nagykanizsán tartott közgyűlésén a jkv. 93. pontjának értelmében az 
alapítványt hálás köszönettel elfogadja s az egyházkerületi pénztárnál az 1916. 
évi junius hó 5-én 1000 K n. é. 6% -os m. kir. államadóssági (hadikölcsön) 
kötvény alakjában letétbe helyezett alapítványi tőkét egyelőre ezen alakjában 
való gyümölcsöztetés céljából az egyházkerületi alapítványi pénztár külön ke
zelt tőkéi között elhelyezte.

Az egyházkerület kötelezi magát az alapítvány kezelésére, az alapítványi 
tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmének az alapító akaratának 
megfelelő felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy az alapítványra nézve a 
teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

Az alapítványt peres és peren kívüli jogügyekben a magyarországi ág. 
hitv. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 119. 
§-a értelmében az egyházkerületi felügyelőből és püspökből álló egyház
kerületi elnökség, illetve az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

Az alapítvány alapító-levele négy példányban állíttatik ki, amelyek 
közül egy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál, egy 
az egyetemes egyházi felügyelőnél, egy a dunántúli ág. hitv. ev. egy
házkerület püspöki hivatalánál, egy pedig az egyházkerületi levéltárban helyez
tetik el.

K e lt .....................................“
A pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás köszönettel való elfoga

dását s az előterjesztett záradéktervezet jóváhagyását ajánlja az egyházkerületi 
közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványt hálás kegyelettel 
elfogadja s a bemutatott alapító-levél tervezetet jóváhagyja.

9 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 71. pontja szerint számvevő jelenti, hogy 
az 1914. évi október hó 29-én Sopronban elhalt dr. Rátz Ottó, volt nyug. 
kir. táblabiró, főiskolai felügyelő az egyházkerület felsőbb, leányiskolájának 
100 K-t hagyományozott az 1908. évi február hó 17-én kelt s a soproni kir. 
járásbíróságnál 1914. évi október hó 29-én kihirdetett végrendeletében a 
következő szó szerinti intézkedéssel :

.......................... ....
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7. Meghagyom örököseimnek, hogy vagyonomból a következő hagyo
mányokat fizessék k i ....................................

g ) ................................................ a kőszegi ev. leányiskolának (kerületi)
....................................  100 K, azaz egyszáz koronát .........................................

8. Rendelem, hogy az összes hagyományok legalább is 3%-os értékü
ket véve alapul

Miután a kegyesen hagyományozott 100 K rendeltetésére nézve a vég
rendelet részletesebben nem intézkedik, az egyházkerületi pénztárnál 1916. 
évi május hó 9-én 100 K n. é. 3V2°/o~os magyar koronajáradék-kötvény alak
jában letétbe helyezett hagyományi tőkére nézve korábbi hasonló eseteknek 
megfelelőleg —,

a pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a 
fent jelzett hagyományi tőkét, a hagyomány hálás köszönettel való elfogadása 
után csatolja a „Leányiskolái fenntartási alapítvány“ tőkéjéhez.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.
Ugyanazon jegyzőkönyv 72. pontja szerint Papp József tanítóképző

intézeti igazgató kéri a pénzügyi bizottságot, hogy tekintettel az előfordult 
lopási esetekre, az igazgató irodájában őrzött értékek számára egy Wertheim 
szekrény beszerzését engedélyezni szíveskedjék.

A pénzügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés utólagos jóváhagyá
sának reményében egy olcsóbb fajta használt Wertheim-féle szekrénynek a 
tanitóképző-intézet igazgatói irodája számára az intézeti pénztár terhére való 
beszerzését engedélyezi.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedé
sét utólagosan jóváhagyja.

9 6 .  Olvastatott a gyámoldai igazgatóság 1916. évi jnlius hó 20-án 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 4. pontja, mely szerint az egyházkerületi 
számvevő a gyámolda pénztárának 1915. évi állásáról a következő jelentést 
terjeszti elő :

A gyámoldai pénztár 1915. évi számadása 43.514 K 11 f bevétel mel
lett 45.664 K 02 f kiadással, tehát a múlt évihez képest 2522 K 14 f-rel ke
vesebb, 2149 K 91 f túlkiadással zárult. A túlkiadás csökkentésére a kamat- 
jövedelemnek a gyámoldai tőke túlnyomó részben való felhasználása folytán 
előre látható 3203 K kevesbedése következtében az egyházkerületi segélynek 
736 K-val való növelése s a nyugdíjak összegének 2689 K-val való apadása 
mellett is fel kellett használni a még rendelkezésre álló alapítványi tőke 
5100 K részét. Ezzel a visszaállítandó alapítványi tőke összege 40.000 K-ra 
emelkedett. *

A fel nem vett nyugdíjak egyelőre teherként szereplő 16.774 K összege 
3931 K-val növekedett. A nyugdíjakat fel nem vevő nyugdíjasokra vonatkozó 
kérdezősködések eddigi eredményeképen e teherből majdnem 6000 K töröl-

5
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hető lesz. A jelzett tehernövekedés, a tőke említett csökkenésével együtt 
magyarázza meg a pénztár tiszta vagyonának a teherként szereplő túlkiadás 
csökkenését s a 2342 K végkielégítési összeg kifizetése folytán előálló teher
csökkenéssel szemben való 4433 K csökkenését.

Tudomásul szolgál.
9 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint a gyámoldai pénztár 

kezelése megvizsgáltatott és rendben találtatott.
Ennek alapján a gyámoldai igazgatóság a pénztárkezelőknek a szokásos 

felmentést megadja.
Tudomásul szolgál.

9 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint számvevő bemutatja a 
gyámoldai pénztár 1916. évi költségvetését, mely szerint az egyházkerületi se
gélyek nélkül várható bevétel 6094 K 54 f összegével a kiadás 68.519 K 71 f 
előirányzati összege áll szemben, úgy hogy eszerint 62.425 K 17 f túlkiadásra 
volna kilátás.

E túlkiadási összeg előre láthatólag csökkenni fog azon körülmény foly
tán, hogy az egyelőre hátralékos tartozásokként kezelt föl nem vett nyugdíjak 
16.774 K 54 f összegének túlnyomó része az illető nyugdíjasoknak valószínű
leg bekövetkezett elhalálozása következtében nem fog kifizetésre kerülni. Ezek
kel kapcsolatban folyó évre előirt nyugdíjak öszegéből is el fog esni mintegy 
4000 K összeg. Ily módon a fenti 62.425 K 17 f-nél mintegy 20.000 K-val 
kevesebb túlkiadási összeg fedezéséről kell csak gondoskodni.

A gyámoldai igazgatóság a beterjesztett költségvetést elfogadja s felkéri 
az egyházkerületi közgyűlést, hogy a gyámoldát a várható túlkiadásnak meg
felelő összegű segéllyel támogatni szíveskedjék.

Tudomásul szolgál.
0 9 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint a gyámoldai igazgató

ság a gyámolda segélyezésére nézve a következő javaslatot terjeszti az egy
házkerületi közgyűlés elé :

az egyetemes közalap jövedelméből...................... 1300 K — f
a biztosítási alap jövedelméből.............................  4300 „ — „
az állam segély-alapból........................................  6912 „ 11 „
az egyházkerületi államsegélyből . . . . 29.297 „ 50 „

Összesen : 41.809 K 61 f
Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot határozati erőre emeli.

lO O . Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint egyházkerületi számvevő 
jelenti, hogy azon nyugdíjasok körülményeiről, akik gyámoldai nyugdíjaikat 
több éven át nem vették fel s kikre nézve e körülmény okáról az egyház
kerületi számvevőséghez semmi értesítés sem érkezett s így nyugdíjügyük 
rendezetlennek volt tekinthető, az illetékesnek gondolt lelkészi hivataloknál 
érdeklődött.

E kérdezősködések sok esetben eredménnyel jártak úgy, hogy a szám-
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vevőség tudomására jutott adatok alapján a fent említett nyugdíjasok közül 
többnek nyugdíjügyét sikerült rendezni és pedig eddig még mindig az illető 
nyugdíjas idejében be nem jelentett elhalálozása folytán a megfelelő, illeték
telenül nyilvántartott nyugdíjhátralékok törlése utján.

Néhányról azonban kérdezősködések dacára sem sikerült a szükséges 
értesüléseket beszerezni. Ezek a következők : a) lelkész-özvegyek : Schrödl 
Józsefné, Nagy Károlyné, Udvardy Józsefné, Borbély Lajosné ; b) tanító
özvegyek : Kund Mihályné, Frank Jakabné, Adorján Mihályné, Flasch Jánosné, 
Heidl Péterné, Kálmán Györgyné, Kari Józsefné, Magyar Sománé, Passert 
Jánosné, Sztrókay Sándorné ; nyugalmazott tanítók : Lemle Károly, László 
Mihály, Pongrácz Sándor ; lelkész-árva : Péter Lajos.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri a lelkész urakat, szíves
kedjenek az egyházkerületi számvevőséggel tudatni,. amennyiben 
a megnevezettek közül valakinek körülményeiről tudomást nyer
nek, hogy életben vannak-e, avagy minő okból nem veszik fel 
nyugdíjaikat ?

JOB. Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1916. évi 
augusztus hó 23-án tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv 1. pontja, mely sze
rint a pénzügyi bizottság az egyetemes egyház által egyházkerületünk rendel
kezésére bocsátott 31.100 K lelkészi drágasági pótlékra nézve — a beérkezett 
és bekért adatok alapján a Varga Gyula egyházkerületi számvevőszéki egy
házi elnök javaslatára — a következő felosztási tervezetet terjeszti az egyház- 
kerületi közgyűlés elé :

Áthozat: 7300 K
1. Révész Sándor, Bezi . . . 300 K 22. Tóth Kálmán, Felsőszakony 400 „
2. Petőcz Ferenc, Bőnyrétalap 400 „ 23. Berecz Gábor, Nemeskér . 300 „
3. Horváth Béla, Csikvánd . . 400 „ 24. Mikolás Kálmán, Szilsárkány 400 „
4. Hörényi Lajos, Győrszemeré 300 „ 25. Lauff Géza, B a lf ................ 400
5. Ihász László, Kisbabot . . 400 „ 26. Ludig Gusztáv, Csáva. . . 300
6. Matisz Károly, Kispécz . . 300 „ 27. Bothár Mihály, Marka . . . 400
7. Borbély János, Mérges . . 300 „ 28. Krón Ferenc, Lajtaűjfalu . . 400
8. Kovács Mihály, N.-Mórichida 300 ,, 29. Fiedler Károly, Locsmánd . 300
9. Kis Samut Nagybarátfalu . 300 „ 30. Kasper József, Ruszt . . . 400

10. Nagy Gyula, Rábczakapi . 300 „ 31. Szerényi Sándor, Antunovác 400
11. Kovács István, Ujmalomsok 400 „ 32 Horváth Olivér, Légrád . . 400
12. Teke Dénes, Alsólendva . . 400 „ 33. Hütter Lajos, Nagykanizsa . 400
13. Pulay Gábor, Boba . . . . 300 „ 34. Mesterházy S., Nemespátró 400
14. Hutter Zsigmond, Csönge . 400 „ 35. Kiss József, Surd...........300
15. Szabó Sámuel, Gércze . . 300 „ 36. Wágner József, Alsónána . 400
16. Mészáros István, K.-Hőgyész 300 „ 37. Klenner Adolf, Bátaapáti . 300
17. Szabó István, K.-Magasi . 400 „ 38. Rátz Károly, Bikács . . . 300
18. Mód Aladár, Nagysimonyi . 400 „ 39. Zettl József, Csikóstöttös . 300
19. Varga Gyula, Vönöczk . . 400 „ 40. Adorján Ferenc, Dunaföldvár 400
20. Kutas Kálmán, Zalaegerszeg 400 „ 41. Szabó János, Izmény . . . 300
21. Hérints Lajos, Farád . . . 300 „ 42. Perl János, Keszőhidegkut . 300

Átvitel: 7300 K Átvitel: 14800K
5 *
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Áthozat: 14800 K
43. Ifj. Péter Sándor, Kismányok 300 „
44. Fábián Imre, Kölesd . . . 400 „
45. Németh Sándor, Köttse . . 300 „
46. Bándy Miklós, Nagybábony 300 „
47. Fábry László, Nagyszokoly 300 „
48. Haniffel Sándor, Sársztmiklós 400 „
49. Németh Gyula, Szekszárd . 400 „
50. Gyarmathy Ferenc, Tab . . 300 „
51. Eősze Zsigm., Tolnanémedi 300 „
52. Warkoweil Károly, Alhó . . 300 „
53. Seregély Béla, Alsólövő . . 400 „
54. Kirchknopf J., Borostyánkő 300 „
55. Geisztlinger Pál, Felsőőr . 300 „
56. Balikó Lajos, Kőszeg . . . 300 „
57. Rajter János, Kukmér . . . 300 „
58. Schmidt J., Nagyszentmihály 400 „
59. Sparas Elek, Némethidegkut 300 „
60. Dörmer Frigyes, Pinkafő . 300 „
61. Pummer Adolf, Rohoncz . 300 „
62. Czipott Géza, Szentgotthárd 400 „
63. Szeberényi Lajos, Vágod . 400 „
64. Hima Sándor, Alsómarácz . 300 „
65. Kuzma István, Domonkosfa 300 „
66. Polgár János, Meszlen . . 300 „

Átvitel: 22700 K

Áthozat: 22700 K
67. Kovács István, Muraszombat 400 „
68. Éder József, Nemescsó . . 400 „
69. Rónai B.Gyula,Őrimogyorósd 300 „
70. Varga József, Sárvár . . . 400 „
71. Darvas Aladár, Tótkeresztur 400 „
72. Horváth Sándor, Várpalota. 400 „
73. PovázsayGyörgy,B.-Csernye 400 „
74. Tatay Lajos, Bakonytamási . 400 „
75. Kakas József, Dabrony . . 400 „
76. Takács Elek, Homokbödöge 300 „
77. Ihász Mihály, Kerta . . . .  300 „
78. Lorántffy Péter, Veszprém . 300 „
79. Molnár Gy., M.-Szombathely 300 „
80. Kiss Lajos, Nagyalásony . 400 „
81. Pócza Ferenc, Sikátor. . . 400 „
82. Jakab Iván, S ú r ................  300 „
83. Görög Ernő, Teés . . . .  400 „
84. Szabó Ferenc, Vanyola . . 400 „
85. Nyirő Károly, Alsódörgicse 300 „
86. Magyary Miklós, Kapolcs . 400 „
87. Fenyves Ede, Mencshely . 400 „
88. Zsiray Lajos, Nagyvázsony 400 „
89. Nagy Lajos, Szentantalfa . 300 „

Összesen : 31100 K

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott felosztási tervezetet 
elfogadja.

1 0 £ 3 . Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint a pénzügyi bizottság 
az egyetemes egyháztól nyert 2000 K rendkívüli lelkészi segélyre nézve a 
következő felosztási tervezetet terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

1. Müller Róbert, Felsőnána . ........................  200 K
2. Terplán Jenő, Péterhegy . . . . ........................  200 „
3. Nagy Kálmán, Gecse . . . ........................  200 „
4. Schrödl József, Petőfalva . . . . ........................  200 „
5. Seregély István, Szepetnek . ........................  200 „
6. Szovják Géza, Veperd........................ ........................ 200 „
7. Fodor Miklós, Őrisziget . . . . ........................  200 „
8. Bátsi József, Ajka.............................. . . . . .  100 „
9. Mérnyi Ádám, Malibastáji ........................  200 „

10. Fábry Pál, V asdobra........................ ........................ 100 „
11. Nagy István, Zalaistvánd . . . . ........................  200 „

Összesen : 2000 K

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság tervezetét
elfogadja.



1 0 3 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint Sántha Károly nyug. 
ev. lelkész arra kéri az egyházkerületet, hogy imakönyvéből 100 példányt 
megvásárolni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés e célra — a pénzügyi bizottság 
javaslatára — a missiói alap terhére, 120 koronát szavaz meg.

1 0 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja szerint özv. Czipott Rezsőné 
lelkész özvegye — csekély nyugdíjára s az általános drágaságra hivatkozva — 
lelkészi és esperesi ajánlattal ellátott kérvényben segélyt kér az egyház- 
kerülettől.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához képest — fedezeti forrás hiánya miatt a kérelmet nem 
teljesítheti.

1 0 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja szerint
az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas

latára — elhatározza, hogy özv. Teke Lajosnénak, a kőszegi fel- 
söbb leányiskola házvezetőnőjének 600 K fizetése 20°/Q-ának meg- 
felelő s 1916. évi január hó 1-től kezdve havi Jiz részletben 
folyósítandó 120 K-t megszavaz egyszersmindenkorra szóló rend
kívüli drágasági segély címén.

1 0 6 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja kapcsán
az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas

latára —, tekintettel az egyre fokozódó nagy élelmiszerdrágaságra, 
a kőszegi felsőbb leányiskolánál a tartási díjakat 1916-ik évi 
szeptember hó 1-vel kezdődő hatállyal 600 K-ról 700 K-ra 
700 K-ról 800 K-ra felemeli ; ellenben a 900 K-ás fokozatot vál
tozatlanul hagyja.

1 0 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint Englert Ervin hraszto- 
váci tanító arra kéri az egyházkerületet, hogy részesítse öt megfelelő drága
sági segélyben.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latához képest — a kérvényt fölterjeszti az egyetemes egyházhoz.

1 0 8 .  Végül az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak, 
különösen a bizottság ügybuzgó elnökének egyházkerületünk pénzügyeinek 
gondozása körül kifejtett odaadó, önzetlen és körültekintő működéséért 
jegyzőkönyvileg legmélyebb elismerését és hálás köszönetét fejezi ki.

Jegyezte :

Or. Ajkay Béla
egyházker. világi főjegyző.

1 0 9 .  Tárgyaltatott az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése, 
melynek 1. pontja szerint egyházkerületünk népoktatása a háború második 
évében lényeges javulást mutat ugyan a segédszolgálatos tanítók szabad-
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ságoltatása következtében, de mégis még mindig 14 iskola állott üresen, 
főképpen a leányegyházakban, miért is a bizottság a tolna-baranyá-somogyi 
esperesség ez irányban való felterjesztését elfogadván, szükségesnek tartaná, 
ha az egyházkerületi közgyűlés a magas kormánynál lépéseket tenne a 
tanítóknak a szorgalmi időszakban való nagyobb számú szabadságolása 
érdekében olyan irányban, hogy minden iskolánál legalább egy tanító 
szabadságolva legyen.

Az egyházkerületi közgyűlés figyelembe véve népiskolai 
bizottságának, valamint ezzel kapcsolatban az egyházkerületi 
tanító-egyesületnek ez irányú kérelmét is, megkeresi a tanügyi 
kormányt, hogy a néptanítóknak a szorgalmi időszak alatt olyan 
számban való szabadságolását kegyeskedjék kieszközölni, hogy 
minden iskolánál legalább egy tanító maradjon és legyenek 
tekintettel különösen az olyan tanítókra, akik leányegyházközsé
gekben nemcsak a tanítást végzik, hanem egyúttal önállóan isteni
tiszteleteket is tartanak. Evégből az ilyen hadiszolgálatot teljesítő 
tanítók névsorát is összefoglalva felterjeszti.

J1 Q . Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyházkerületi közgyűlés 
múlt évi jegyzőkönyvének 184. b) pontja alatt nyert megbízatáshoz képest 
a statisztikai adatgyűjtő iveket kinyomatta, használatba vette s azok a gyakor
latban minden tekintetben nagyon jól használhatóknak bizonyultak. Közölvén 
azonban az iveket más egyházkerületekkel, ezek tanügyi előadói annyi és 
olynemü változtatásokat hoztak javaslatba, melyek újra a régi zűrzavaros 
állapotra vezettek volna vissza, miért is kéri a közgyűlést, hogy azt változat
lan formában terjessze fel az egyetemhez s kérje annak egyetemes haszná
latra való elfogadását.

Az egyházkerületi közgyűlés ragaszkodik az adatgyűjtő- 
iveknek változatlan megtartásához s elfogadás végett felterjeszti 
azokat az egyetemes tanügyi bizottsághoz.

111. Az egyházkerületi népiskolai bizottság jegyzőkönyvének 3. pontja 
összefoglalja az egyházkerület tanügyi állapotára vonatkozó statisztikai ada
tokat a következőkben : Evangélikus tanköteles gyermek volt : 6—12 éves 
fiú 12.657, leány 12141 = 24.798; 13-15  éves fiú 4291, leány 4394 =  8685. 
Ezek közül iskolába járt: saját elemi iskoláinkba, fiú 11.727, leány 11.390 =  
23.117; ismétlőbe, fiú 2969, leány 3248 =  6217; idegen elemibe, fiú 314, 
leány 331-= 645; ismétlőbe, fiú 184, leány 211= 395 . Felső vagy polgári 
iskolába, fiú 274, leány 290 =  564. Magánintézetbe, fiú 15, leány 1 1= 26 . 
Középiskolába, fiú 277, leány 14 =  291. Iskolába járt tehát összesen, fiú 
15763, leány 15495 =  31258. Iskolába nem járt, fiú 1185, leány 1040 =  2225, 
tehát a tankötelesek 6-6%"a> minek oka a háború volt.

Más vallásu fiú : 1137, leány 995 =  2132 járt iskoláinkba. A szorgalom
idő tartott 8 hónapig 230, 9 hónapig 60, 10 hónapig 77 iskolában, 2—7 
hónapig 84 iskolában, 14 iskolában pedig szünetelt a tanítás. A tanítók
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közül képesített 448, nem képesített 11, rendes 430, kisegítő 38. Iskola 
jókarban van 372, roszkarban 11. A tantermek száma 468, tanítólakás 418; 
faiskola 86, testgyakorló 83; az iskola felszerelése, megfelelő 459, nem meg
felelő 9 ; tanítói szakkönyvtár 4177, ifjúsági 31.381, összesen 35.558 kötet. 
Iskola épült 5, javíttatott 106.

Az iskolák szükségleteinek födözésére bevétel volt : Alapítványok és 
ingatlan vagyon jövödelme 104.286 K, tőkepénz kamatja 12.185 K. Beiratási 
díj à 50 f, 9525 K, az egyháztagok iskolai adója 397107 K, egyházi segély 
12.047 K, egyesek adományai 18.496 K, községi segély 63.409 K, államsegély 
537.167 K, összesen 1,154.222 K, amely összegből az iskolafenntartókra 
617.055 K esik. Kiadás volt: Tanítófizetésre 927.418 K, építésre 27.549 K, 
javításra 35.362 K, felszerelésre 8962 K, egyebekre 98.440 K, szegény gyer
mekek segélyezésére 6220 K, iskolai könyvtárra 7061 K, összesen 1,111.612 K. 
Pénztármaradvány 43.210 K.

A beérkezett hitoktatói jelentésekből kitűnik, hogy hitoktatás történt 
összesen 143 idegen jellegű iskolában. Ezek közül állami 61, és pedig 
elemi 57, polgári 1, fa- és fémipari 1, tanítóképző 2 ; községi és pedig 
elemi 15, iparos'tanonc 17, felső kereskedelmi 1; felekezeti, és pedig elemi 37, 
felső leány 1, tanítónő- és óvónőképző 3 ; társulati s magániskola és pedig 
elemi 7, tanonc 1. A tanulók száma pedig így oszlik meg: Elemi 3404, 
polgári 24, felső leány 5, iparostanonc 211, fa- és fémipari 14, tanítónő- és 
óvóképző 24, felső kereskedelmi 6, összesen 3689.

Tudomásul szolgál.
1 1 ^ -  Ugyanazon bizottság jegyzőkönyvének 4. pontja kapcsán

az egyházkerületi közgyűlés 1912-ik évi jegyzőkönyvének 
232. pontja alatt foglalt határozatára való utalással felhívja az 
egyházmegyei népiskolai bizottságokat, hogy jegyzőkönyveiket 
az egyházmegyei közgyűléseket követő két héten belül terjesszék 
fel a kerületi népiskolai bizottság egyházi elnökéhez.

1 1 3 .  Tárgyaltatott ugyanazon bizottság jegyzőkönyvének 5. pontja, 
melyben tekintettel arra, hogy Tarrós és Miszla 1 — 1 tantermes iskolája 
megszűnt, az ezek terhére hátralékként vezetett 60 filléres járulékoknak a 
nyilvántartásból leendő törlését kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés Tarrós és Miszla 60 filléres 
járulékainak a nyilvántartásból leendő törlését elrendeli.

1 1 4 .  Az egyházkerületi népiskolai bizottság, a kemenesaljai, soproni 
felső, vasi közép, vasi felső, győri és zalai egyházmegyék felterjesztései 
alapján foglalkozott az egyetemes egyházi közgyűlés múlt évi jegyzőkönyvét 
nek 60. pontja alatt hozott azon határozatával, mely szerint mellőzve a 
dunántúli egyházkerületi közgyűlésnek 185. c) jegyzőkönyvi pont alatti fel- 
terjesztését, a Luther-Társaság által kiadott tankönyveknek az 1916/17. tan
évtől való általánosan kötelező használatát rendelte el. A népiskolai bizott
ság, tekintettel arra, hogy a tankönyvek behozatala ebben az ínséges időben,
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a szegényebb sorsú szülőknél — akik talán gyermekeiknek lábbeliszükség
letét sem lesznek képesek ellátni — el viselhetlen terhet ró s a határozat a 
gyakorlatban szinte kivihetetlennek látszik ; tekintettel továbbá arra, hogy 
iskoláinkban úgyis mindenütt az egyházi hatóság és magas kormány által 
engedélyezett tankönyvek vannak használatban : arra kéri az egyházkerületi 
közgyűlést, tegyen újabb felterjesztést az idézett egyetemes közgyűlési hatá
rozatnak egyidőre való felfüggesztése és a tankönyvek behozatalára vonatkozó 
határidőnek későbbre való kitolása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés, méltányolva a népiskolai bizott
ság által felhozott okokat, ez értelemben felterjesztés tételét hatá
rozza el.

11 í5- Tárgyalta a közgyűlés a népiskolai bizottság jegyzőkönyvének
7. pontja alatt ismertetett azon panaszt, mely szerint a pórládonyi tanító 
egy 12 évet már betöltött fiúnak a VI. osztályba való felvételét, azon meg- 
okolással, hogy ő csak 6—12 éves gyermekeket köteles tanítani, megtagadta 
s így a fiú végbizonyítványt nem szerezhetett. A bizottság kéri az egyház
kerületi közgyűlést, hogy ilyen esetek meggátlása céljából mondja ki hatá
rozatiig a tanító kötelezettségét s egyben azt is, hogy hasonló esetekben 
az elbírálást a tanító ne önhatalmúlag, hanem az iskolaszék által gyakorolja.

Az egyházkerületi közgyűlés rosszalását fejezi ki a tanító 
önkényes eljárása felett s kimondja, hogy a tanító a VI. osztály 
elvégzéséig, tekintet nélkül azok korára, köteles a gyermekeket 
oktatni ; vitás esetekben pedig az ügy mindig az iskolaszék 
elbírálása alá bocsátandó.

116. Tárgyaltatott a népiskolai bizottság jegyzőkönyvének 8. pontja, 
melyben az 50 filléres járulék kötelező szedésének kimondását kéri.

Mivel az erre vonatkozó országos törvény is a járulék szedé
sét, az iskolafenntartó akaratára bízva csak megengedi, a közgyűlés 
a kérést mellőzi.

Í I T .  Jegyzőkönyvének 9. pontja szerint átvizsgálta a népiskolai bizott
ság Farkas Mihály elnöknek számadását a kezelése alatt levő 60 filléres 
járulékokról, mely számadás végeredményében 463'24 K bevétellel szemben 
69-50 K okmányokkal igazolt kiadást, tehát 393‘74 K maradványt mutat. 
A maradványból készpénz 386 26 K, betét 748 K, mely összegeket elnök, 
elismervény mellett az egyházkerületi pénztárba szolgáltatott be. A bizott
ság a számadást jóváhagyólag tudomásul vévén, kéri a felmentvény 
megadását.

Az egyházkerületi közgyűlés a bizottság javaslata alapján, a 
szokott fenntartással a felmentést megadja.

1 I S -  Az egyházkerületi népiskolai bizottság jegyzőkönyve 10. pontja 
szerint, Papp József előadó ismertetése alapján tárgyalta püspök úr Öméltó
sága 1272/1916. számú leiratával hozzá tanulmányozás végett letett : a 
magyarországi ág. liitv. ev. egyház elemi népiskolai tanítóképző-intézeteinek
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rendtartására vonatkozó javaslatot s jelenti, hogy azt az előadó javaslatainak 
és módosításainak elfogadásával az egyetemes tanügyi bizottsághoz fel
terjesztette.

Tudomásul szolgál.
119.  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesztése alapján, az 

egyházkerületi népiskolai bizottság arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, 
járjon közbe a tanügyi kormánynál, hogy olyan esetekben, midőn iskoláink 
valamelyik tanítója állami iskolához neveztetik ki, ismerje el és alkalmazkod
jék tanítóink szolgálati szabályzatának 8. §-ában foglalt azon intézkedéshez, 
mely szerint a tanító állását 30 napon belül nem hagyhatja el.

Az egyházkerületi közgyűlés ez értelemben felterjesztés tételét 
határozza el.

1 5 0 .  A népiskolai bizottság, jegyzőkönyvének 13. pontja alatt a vasi 
felső egyházmegye felterjesztésére arra kéri az egyházkerületet, hogy olyan 
esetekben, midőn a tanító hadbavonulása miatt az iskolafenntartónak már 
két év óta kell a tanítói fizetés teljes kiszolgáltatása mellett még a helyet
tesítéssel járó terheket is viselni, eszközöljön ki a helyettes-tanító fizeté
sére megfelelő államsegélyt.

Az egyházkerületi közgyűlés aggodalommal látván a tanítók 
hadbavonulása következtében egyes gyülekezeteknek erejüket felül
múló megterheltetését, a magas tanügyi kormányhoz, helyettes 
tanítók díjazására, megfelelő államsegély nyújtása végett felír.

1 5 1 .  Az egyházkerületi népiskolai bizottság jegyzőkönyvének 15. pontja 
alatt jelenti, hogy Töpler Károly tag, bizottsági tagságáról lemondott s helyébe 
Takács Lajos répczeszemerei földbirtokos úr megválasztását ajánlja.

A közgyűlés Takács Lajos földbirtokos urat az egyházkerületi 
népiskolai bizottság tagjává megválasztja.

I S S .  Papp József titkár a dunántúli ev. egyházker. ének- és zenepártoló
egyesület 1915—16. évi működéséről a következő jelentést terjeszti elő:

Az egyesület ügyeit a soproni tagokból alakult ügyviteli bizottság f. évi 
február 1-én és julius 10-én tartott gyűlésein készítette elő. Az augusztus 
22-én megtartóit választmányi- és az azt követő közgyűlés a bizottság javas
latait elfogadta.

Ennek alapján van szerencsém a következőket jelenteni.
1. A bizottsági és közgyűlési jegyzőkönyvek kegyelettel emlékeznek 

meg az egyesület elhunyt tagjairól, köztük első sorban Stettner Gyula volt 
egyházi elnökről, kinek érdemeit hivatalbeli utódja, Kapi Béla jelenlegi 
egyházi elnök méltatta szép beszédben.

2. Az ének- és zenepártoló-egyesület működését is sok tekintetben 
megbénította a háborús állapot. A soproni tanítóképzővel kapcsolatosan 
szervezett kántori továbbképző tanfolyam, mint a megelőző iskolaévben, ez 
évben is szünetelt, azon egyszerű okból, hogy a besorozások miatt meg
fogyatkozott IV. évesek közt nem volt kiválóbb zenei tehetségű ifjú. Az
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algimnáziumi tanulók számára szervezett zenei előkészítő tanfolyam azonban 
az elmúlt iskolaévben is zavartalanul végezhette feladatát. A zongora-tan
folyamon részt vett kezdetben 12 s mindvégig 7 tanuló, kiket Mikus János
IV. éves tanítóképző-intézeti növendék oktatott megfelelő eredménnyel.

3. Az egyházak és iskolák segélyezését anyagi erőnk csekély volta 
miatt csak szerény mértékben eszközölhettük. Mindazonáltal a hozzánk 
folyamodókat nem bocsátottuk el üres kézzel. A csávái egyházközségnek 
orgonajavítási költségek fedezésére juttattunk 50 K segélyt ; az újonnan 
megalakult dombóvári missziói egyházközségnek pedig harmónium beszerzé
sére jubiláris adományképpen 200 K-t, melynek felét most, felét a jövő év
ben folyósítjuk. Ugyanezen egyházközségnek ingyen korálkönyvet is juttat
tunk. Ingyen korálkönyv adományt szavazott meg a közgyűlés ezenkívül a 
soproni tanítóképző növendékeinek 6, a felsőlövőieknek 2, az aradi állami 
tanítóképzőnek 1, a soproni róm. kath. tanítónőképzőben hitoktatást végző 
lelkész számára 1, a sopronbánfalvi állami népiskola részére 1, összesen 
11 darabot. Felhatalmazta továbbá a közgyűlés az ügyviteli bizottságot, 
hogy még egy példány ingyen korálkönyv esetleges adományozása fölött 
rendelkezhessék.

Jubileumi alkotásképpen a dombóvári egyházközség segélyezésén kívül 
az ügyviteli bizottság javaslatára a soproni tanítóképző-intézet új orgonájának 
beszerzése céljaira az egyesület által már eddig gyűjtött 320 K gyarapítására 
megszavazott a közgyűlés 200 K-t.

4. A reformáció négyszázados jubileumának emlékét legméltóbban azzal 
óhajtja az ének- és zenepártoló-egyesület megörökíteni, hogy az egyház- 
kerület és az egyházegyetem támogatásával az evangélikus kántorképzést 
kívánja minél magasabb színvonalra emelni, általában egyházi zenénk tovább
fejlesztését előmozdítani és ezzel kapcsolatban a hitoktatás ügyét is előbbre 
vinni. Az ügyviteli bizottságnak erre vonatkozó javaslata ez : „Állíttassék fel 
Sopronban az ev. tanítóképző-intézettel kapcsolatban, egyetemes jellegű, egy
éves felsőbb kántorképző-tanfolyam, mely befogadja a magyar „evangélikus 
tanítóképző-intézetek egy-két jeles zenei képességű“ végzett növendékét, sőt 
az állami tanítóképzők néhány ilyen képességű evang. vallásu növendékét is.
A tanfolyam felvett hallgatói nemcsak az elméleti és gyakorlati irányú 
egyházi zenében nyernek továbbképzést, hanem a helybeli theológiai akadé
miával kapcsolatban a kántori tanfolyam kiegészítéseként szervezendő hit
oktatóképző tanfolyamon a hitoktatói teendőkben is. Népesebb egyházaink 
mind sűrűbben szerveznek kántor-hitoktatói állásokat ; a javasolt tanfolyam 
ezekre az állásokra adja meg a képesítést. Egyházunk zeneügyét is ily- 
módon képzett kántorok vannak hivatva tovább fejleszteni. A tanfolyam 
hallgatói a tanítóképzőben bennlakást élveznek és az internátusi felügyelet
ben, valamint az alsóbbfokú zeneoktatásban, különösen az előkészítő zongora
tanfolyam vezetésében, a soproni egyházközség karnagyának pedig az 
orgonistái teendőkben segédkeznek.“
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.E javaslatban foglalt eszmét a közgyűlés örömmel üdvözölte és magáévá 
tette. Felkéri az egyházkerületi közgyűlést és ennek utján az egyetemes köz
gyűlést, illetőleg a többi egyházkerületeket, a tanfolyam hallgatói részére 
nyújtandó segélyek által egyházunk ezen legközvetlenebb érdekeit szolgáló 
eszme megvalósítására.

5. A közgyűlés az ügyviteli bizottság javaslata értelmében fontos fel
adatnak tekinti, hogy a soproni róm. kath. tanítónőképzőbe járó evangélikus 
vallásu növendékek az evang. énektanítói és kántori teendőkben is kiképzést 
nyerjenek; mivel azonban ennek költségeit maga erejéből fedezni nem tudja, 
kéri a főtisztelendő és méltóságos egyházkerületi közgyűlést, hogy az eszköz- 
lendő egyházi ének- és zenetanítás költségeinek fedezésére a_ hitoktatói 
díjakból évről-évre 100 koronát az ének- és zenepárloláregy£SXilet_.pénztárába 
kiutalni szíveskedjék.

6. Múlt évi közgyűlésünk az ügyviteli bizottság indítványára kimondta, 
illetőleg e bizottságnak feladatává tette, hogy foglalkozzék a népiskolai 
tanulók számára kiadandó különféle vallásos énekeket, dalokat és a gyermek
liturgiát is magában foglaló dallamos füzet kiadásának kérdésével. Időköz
ben Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész benyújtotta ily irányú énekgyüjtemé- 
nyét és pedig egyet a magyarosodó németajkú tanuló-ifjuság számára, egy 
kisebbet pedig a magyar tannyelvű iskolák számára. Az énekfüzetek bírálatra 
kiadattak Kapi Gyula egyesületi főtitkárnak, ki tekintettel arra, hogy az 
egyházunk liturgikus énekeinek ügyével foglalkozó egyetemes énekügyi 
bizottság e kérdésben még nem határozott, nem tartja helyesnek, hogy mi 
az egyetemes döntés előtt intézkedjünk a liturgia ügyében véglegesen. Azért 
azt javasolja — és a javaslatot a közgyűlés is elfogadta —, hogy Vértesi 
Zoltán német nyelvű énekfüzetének kiadása, minthogy ilyen füzetek úgy is 
vannak, ejtessék el, a magyar nyelvű kisebb füzet ügye pedig utaltassák 
az ügyviteli bizottsághoz azon felhatalmazással, hogy vagy Vértesi Zoltán 
szerzővel egyetértőleg; vagy anélkül, az egyetemes énekügyi bizottságnak 
az egységes liturgiát elintéző határozatának bevárásával és figyelembe vételé
vel ily énekfüzet kiadásáról gondoskodjék.

7. Az egyesületnek van jelenleg 199 rendes tagja, átlag 2 K évi 
járulékkal és 29 alapító tagja 2420 K alapítványi tőkével. Vagyonát képezi 
az értékpapírokban és takarékpénztárban kamatozó alapítványi tőkén kívül 
a fentebb említett 320 koronányi jubileumi orgona-alap és a még el nem 
árusított „100 énekdallam“ cimü kiadvány értéke, mintegy 750 korona, ösz- 
szesen 3310 korona. Az előttünk álló sok üdvös cél megvalósítására biz 
ez nagyon kevés. Kívánatos, hogy egyesületünk iránt egyházkerületünkben 
nagyobb érdeklődés mutatkozzék s minden anya- és leánygyülekezet a ren
des tagok sorába lépjen.

Az egyházkerületi közgyűlés, a zenepártoló-egyesületnek a 
nehéz időkben nem lankadó, sokoldalú, áldásos munkálkodásáról
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örömmel értesül s a jelentéssel kapcsolatban a következő határoza
tokat hozza :

a) a jelentés 4-ik pontjában felvetett, a soproni evangélikus 
tanítóképzővel kapcsolatban felállítandó egyetemes jellegű felsőbb 
kántorképző-tanfolyam eszméjét elvben elfogadja s megbízza az 
egyesületet, hogy annak mikénti-szervezését s fenntartását illető
leg készítsen részletes tervjavaslatót, melyet az egyetemes köz
gyűléshez felterjesztve, megkéri azt annak elfogadására és anyagi 
támogatására. A többi egyházkerületeket is megkeresi, hogy segély 
nyújtásával s a tanfolyamra hallgatók küldésével járuljanak hozzá 
az eszme megvalósításához.

b) A jelentés 5-ik pontjánál a közgyűlés, a soproni tanító
képző-intézetbe járó növendékeknek kántori teendőkben való ki
képzését helyesli és a kért 100 koronát a hitoktatói alapból, az 
egyesület részére kiutalja.

c) A zenepártoló-egyesületet az anya- és leányegyházközsé
gek, valamint az egyes hivek figyelmébe melegen ajánlja s felkéri 
őket az egyesületbe való belépésre s annak céljai előmozdítására.

Egyebekben a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.

Jegyezte :

Madár Mátyás
'  egyházi aljegyző.

1S£3- Az egyházkerületi véleményező bizottság 1916. évi augusztus hó 
22-én tartott ülése jegyzőkönyve kapcsán olvastatott a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye f. évi julius hó 11 —12-én tartott rendes évi közgyűlése jegyző
könyvének kivonata, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés pártolólag ter
jeszti fel az egyházkerületi közgyűléshez Dombóvár missziói egyházközségnek 
három rendbeli kérvényét ; melyek közül egyet nevezett egyházközség az 
egyházkerületi közgyűléshez intéz és amelyben hivatkozással arra, hogy 
Dombóvárott egyfelől az egyre szaporodó ev. lakosságnak egyházi gondozása, 
másfelől az ott újonnan megnyílt többrendbeli iskola nagyszámú ev. tanulói
nak intenzív hitoktatása közegyházunknak is eminens érdeke, tekintettel to
vábbá arra, hogy úgy a Dombóvárott lakó evangélikusok tekintélyes száma, 
valamint a körűié elterülő községek és puszták kath. lakossága közt elszórtan 
élő híveink szintén eléggé nagy számának hitünkben való megtartása egyhá
zunknak egyik szent feladata, tekintettel végül arra, hogy ottani híveink az 
egyházközség megalakítása körül elismerésre méltó áldozatkészséget tanúsí
tottak, de az összes szükségleteket saját erejükből fedezni nem képesek, annál 
kevésbbé, mert az egyházközség az alakulás kezdetén áll, sem temploma, sem 
lelkészlakása nincsen, — az egyházkerületi közgyűléstől valamely közelebbről
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meg nem jelölt forrásból segélyt kér ; a másik két — az egyetemes adóalapi 
bizottsághoz intézett — kérvényében pedig részint rendkívüli építkezési, ré
szint pedig évi fenntartási segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a hozzája intézett kérvényt ja
vaslattétel végett átteszi az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz, 
az egyet, adóalapi bizottsághoz intézett kérvényeket pedig — hang- 
súlyozásával a folyamodó egyházközségnek közegyházi szempont
ból rendkívül fontos hivatásának — a legmelegebb pártolással 
terjeszti föl az egyet, adóalapi bizottsághoz.

1 2 4 .  Fölvétetett a Luther-társaság elnökségének az egyházkerületi köz
gyűléshez intézett kérelme, amelyben — utalva arra, hogy a társaság a háború 
kezdete óta immár 396.000 példány ima- és énekeskönyvet, bibliarészt és 
olvasmányt osztott szét 41.000 K értékben harcoló és sebesült vagy beteg 
katonáink között, az igények pedig egyre növekednek — azzal a kéréssel for
dul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy a katonaság részére szükséges ima- 
és énekeskönyvek, valamint egyéb vallásos iratok előállítására a társaságnak 
rendkívüli segélyt megszavazni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés kijelenti, hogy kész a Luther- 
társaságot ez irányú munkásságában anyagi erejéhez mérten támo
gatni és a kérvényt azzal 'öz utasítással teszi át a pénzügyi bizott
sághoz javaslattétel végett, hogy a segély forrását és mérvét meg
jelölve, utalványozás végett közölje azt az egyházkerületi elnök
séggel.

1 S 5 .  Fölvétetett a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 14. 
pontja, mely szerint a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 4092/
1916. sz. rendeletével az enesei közbirtokosság által fenntartott ev. jellegű 
elemi iskolának — reánk nézve kedvező feltételek mellett — leendő államosí
tását kimondotta és az államosítást az egyházmegyei közgyűlés tudomásul vette.

Tekintettel arra, hogy az enesei közbirtokosság az általa fenn
tartott iskolával szabadon rendelkezhetett, tekintettel továbbá arra, 
hogy az enesei csekély számú hívek ezen iskola átvételére és fenn
tartására anyagi erő hiányában nem vállalkozhattak, s végül tekin
tettel még arra is, hogy az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés 
jkvének 221. pontjában foglalt azon kikötéseknek, hogy az állam 
a jelenlegi tanítót átvenni tartozik s később is, ha az iskola két 
tantermüvé fejlesztetnék, az egyik tanító mindig ev. vallásu legyen 
— a minisztérium a szerződésben eleget tenni ígérkezik, sőt a 
közbirtokosság kérelmére a tantermet ev. istenitisztelet tartására 
átengedni hajlandó, — az egyházkerületi közgyűlés az enesei köz
birtokosság iskolájának államosítását megnyugvással veszi tudomásul.

I S © .  Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi junius hó 27-én tartott 
közgyűlése jkvének 20. pontja az idegen .iskolákban végzett hitoktatásnak 
évközben való ellenőrzése tárgyában.
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Tekintettel arra, hogy az egyházmegye területén végzett hit
oktatás megfelelő ellenőrzése az espereseknek hivatalos köteles
sége, tekintve továbbá, hogy az egyházmegyei elnökség az 1915. 
évi egyházkerületi közgyűlés határozata értelmében a hitoktatók 
évzáró vizsgáira — amennyiben az egyházmegyei pénztár állapota 
megengedi — annak terhére vizsgabiztosokat kiküldeni tartozik, 
s ezen évvégi vizsgálatokból is megállapítható a hitoktatásnak mi
ként való teljesítése, tekintettel végül arra, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés a zalai egyházmegyei közgyűlés azon kívánságának, hogy 
a hitoktatás eredményének évközben való megvizsgálása ügyében 
hozzon általános érvényű, minden egyházmegyére kötelező hatá
rozatot és e célra nyújtson kellő anyagi fedezetet — eleget nem 
tehet, mert az azzal járó aránytalanul nagy költségekre meg
felelő fedezeti forrással nem rendelkezik, — az egyházmegyei köz
gyűlés indítványa felett napirendre tér.

Fölvétetett a lőrintei uradalomban folytatott gazdálkodás ellen
őrzésére kiküldött bizottságnak Lőrintén, 1916. évi junius hó 23-án fölvett 
jegyzőkönyve, mely szerint :

1. A bizottság az összes épületeket jókarban levőknek, a tüzkárbiztosí- 
tási díjakat és a végrendeletileg kikötött „‘letjáradékokat kifizetetteknek találta.

2. A győri takarékpénztár 34.926 K 67 f tőkekövetelésére nézve dr. Jókai 
Iliász Miklós kijelenti, mikép az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés jkvének
8. pontja alatt felvett egyezségnek 8. és 9. pontjára vonatkozólag kötelezőleg 
kijelenti, hogy ha az egyházkerület az őt terhelő 17,463 K 34 fillért lefizeti, ő 
is a maga részéről az őt terhelő felerészt haladék nélkül megfizeti.

3. A veszprémi erdőfelügyelőségtől a múlt évi egyházkerületi közgyűlés 
határozatából beadott kérvényre érkezett határozatot, amely szerint az akácfa- 
sorú legelő is erdőterületnek vétetett föl, özv. Iliász Lajosné sérelmesnek 
találta és megfellebbezte, amely fellebbezés még elintézést nem nyert.

4. Az okszerű és minden irányban célirányos gazdálkodásról a bizott
ság örömmel győződött meg.

Ezzel kapcsolatban Berzsenyi Dezső, az ellenőrző bizottság elnöke be
jelenti elnöki tisztéről való lemondását s maga helyett a bizottság elnökéül 
ajánlja dukai Takách Ferencet s annak helyébe tagul Töppler Károlyt.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentésnek 1., 3., 4. és 5. 
pontjai alatt foglaltakat helyeslőleg tudomásul veszi.

A jelentésnek 2. pontjára vonatkozólag az egyházkerületi köz
gyűlés — a pénzügyi bizottság elnökének kijelentése alapján — 
kimondja, hogy az értékpapíroknak eladásához — a győri takarék- 
pénztár követelésének egyházkerületünket terhelő felerészének ki
fizetése céljából — ez idő szerint nem járulhat hozzá.

Berzsenyi Dezsőnek az elnöki tisztségről való lemondását az 
egyházkerületi közgyűlés ez állásában kifejtett buzgó működésének



79

hálás köszönettel való elismerése mellett — legmélyebb sajnálattal 
elfogadja s az ellenőrző bizottság elnökévé dr. dukai Takách Fe
rencet, tagjává pedig Töppler Károlyt megválasztja.

Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 1916. évi 
julius hó 11 —12-ikén tartott rendes évi közgyűlése jkvének kivonata, mely 
szerint az egyházmegyei közgyűlés a kaposvári fiókegyházközségnek anyásí- 
tása, illetve missziói központul való elismerése s e célra állandó egyházkerületi 
segély megállapítása iránti kérvényét a legmelegebb pártolással terjeszti föl 
az egyházkerületi közgyűléshez.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul és 
megerősíti a kaposvári fiókegyházközség közgyűlésének ezt a hatá
rozatát, mely szerint a kaposvári fiókegyház a ref. egyháztól 
különválva, anyaegyházközséggé alakul és addig, mig azt elérheti 
missziói segédlelkészi állást szervez.

Egyben utasítja az egyházkerületi közgyűlés a fiókegyház 
vezetőségét, hogy egyelőre a missziói segédlelkész fizetésének biz
tosítása érdekében, a hívek lélekszámának és állami adójának pon
tos megállapítása alapján, valamint a hitoktatás címén befolyó 
összegek számbavételével, az egyházmegyei számvevőszék által is 
felülvizsgálandó költségvetést készítsen.

Az egyházkerület kötelességének ismeri, hogy az egyházköz
séget a segédlelkészi kongruából juttatandó 500 K segélyen kívül 
is tehetsége szerint anyagi támogatásban részesítse, de egyúttal 
ajánlja az egyházközségnek, hogy egyrészt a közalapi segély el
nyerése érdekében is tegye meg a megfelelő lépéseket, másrészt 
pedig istenitiszteleteit valamelyik iskolahelyiségben tartsa, hogy 
így a ref. templom bérletére szánt tetemes összeggel ne kelljen 
magát megterhelnie.

I*2Q- Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye folyó évi ren
des közgyűlése jkvének kivonata, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés a 
dombóvári ág. hitv. ev. híveknek a szabadii ev. leányegyház affiliálásával 

* missziói anyaegyházzá alakulását az E. A. 30. §-a értelmében első fokon 
jóváhagyta azzal az utasítással, hogy az általa felajánlott lelkészfizetési ösz- 
szegnek kongruával a törvényes minimumra való kiegészítése iránt a kellő 
lépéseket haladéktalanul tegye meg.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel üdvözli a dombóvári 
ev. híveknek anyaegyházközséggé való alakulásra irányuló törek
vését, minthogy azonban a kérvény mellékleteiből nem látja biz
tosítottnak és szilárd alapra fektetettnek a lelkész fizetését, a kér
vényt és mellékleteit a következő hiányok felsorolásával s e hiányok 
pótlására való utasítással adja vissza a megválasztott egyházközségi 
felügyelőnek :

1. Hiányzik a dombóvári és szabadii hívek lélekszámának
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kimutatása névszerinti felsorolással és az egyházi adókulcs szerinti 
évi megadóztatás összegével.

2. Az egyházközség becsatolt normál-költségvetése szerint az 
évi szükséglet 3229 K, mellyel szemben a fedezet :
1. Önkéntes adományok és perselyjövedelem címén . 100 K
2. Rendszeres évi a d ó já ru lé k ....................................  860 „
3. Szabadii járuléka ....................................................... 60 „
4. Baumgart János által felajánlott lakás . . 1000 „

Összesen : 2020 K-ban

van kimutatva. Ha az első tétel 100 koronával elfogadható is, — 
a második tételnél feltétlenül kimutatandó a hivek névszerinti fel
sorolásával ezek állami és egyházi adójának egyénenkinti hiteles 
kimutatása. A harmadik tétel 60 koronája ellentétben van a szabadii 
leányegyházközség 1916 junius 18-án tartott közgyűlése jkvének 3. 
pontjával, mely szerint a szabadii leányegyházközség a dombóvári 
missziói egyházközséghez 16 koronával járul évenkint ; így ezen 
tételnél 44 K hiány állapítható meg. A Baumgart János által fel
ajánlott lakás 1000 K értékben dicséretes hitbuzgóságra vall ugyan, 
de ezen ajánlatról semmiféle okirat bemutatva nincsen, így nem 
lehet azt elbírálni, hogy minő feltételek mellett és mennyi időre 
van a lelkész lakása biztosítva ; miért is erre nézve hiteles okirat 
bemutatandó.

3. A bemutatott vagyoni kimutatás szerint a dombóvári egyház-
községnek ingatlan vagyona nincs.

Templomépítési a la p ja ..............................  9800 K
Lelkészfizetési a l a p j a ...................................  667 „
T e m e tő a la p ja .........................................  313 „

Összesen : 10.780 K,
de ezen összegből rendeltetésénél fogva legfeljebb csak a lelkészi alap 
évi jövedelme volna felhasználható. Az sincs kimutatva, hogy ezen 
alapok hol és elegendő biztosíték mellett vannak-e elhelyezve?

Követelés címén 1500 K vagyon van jelezve, de ismét nin
csen semmiféle okirattal igazolva, hogy ez az 1500 K követelés 
hol és miben van elhelyezve, kellőleg van-e biztosítva és a tőke 
évenkint mennyit jövedelmez?

4. Végleges határozathozatal előtt kikérendő még a kikerekítő 
bizottság véleménye is arra nézve, mely községek volnának még 
a szórványok közül a dombóvári anyaegyházközséghez csato
landók?

5. Kimutatandó még az összes tanintézetekbe járó ev. tanulók 
száma.
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Csak mindezen hiányok és kérdéseknek pótlása, illetve felderí
tése után lesz az egyházkerületi közgyűlés abban a helyzetben, hogy 
ez ügyben — a pénzügyi bizottság véleményének előzetes kikéré
sével — végleges határozatot hozzon.

1 3 0 .  Olvastatott a soproni felső egyházmegye f. évi rendes közgyű
lése jkvének 17. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés — hivat
kozással a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 29.500/111. 
a. 1916. sz. körrendeletére, mely a közigazgatás terén hiányzó munkaerők 
pótlására egyenesen elrendeli a tanítók igénybevételét s kéri az egyházi ható
ságok hozzájárulását, azzal a kérelemmel járul az egyházkerületi közgyűlés 
elé, hogy mivel a különféle rekvirálási, összeirási s egyéb ily munkálatok a 
tanítót tulajdonképeni működési körétől az iskola rovására nagyon is elvonják, 
— tegyen az egyházkerület felterjesztést az iránt, hogy a tanítóság ezen teen
dők alól lehetőleg felmentessék.

Tekintettel arra, hogy a minisztérium a világháború folytán 
előállott rendkívüli viszonyok kényszerítő hatása alatt volt kényte
len úgy intézkedni, hogy a felhalmozódott közigazgatási munkák 
elvégzésére minden rendelkezésre álló erőt igénybe vegyen ; tekin
tettel továbbá arra, hogy a mai rendkívüli viszonyok a társadalom 
minden tagjától teljes joggal megkövetelik, hogy a hivatása által 
vont határon túl is — kötelességérzetből a haza és társadalom 
iránt szolgálatokat tegyen, tekintettel végül arra, hogy a hivatko
zott miniszteri rendelet hatálya a háború befejezésével megszűnik 
és addig is a tanulók csak az iskolai nagy szünidő beálltával 
vehetők igénybe közigazgatási munkák elvégzésére :

Az egyházkerületi közgyűlés e tárgyban a felterjesztést szük
ségesnek nem látja.

1 3 1 -  Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye folyó évi 
közgyűlése jegyzőkönyvének kivonat^, mely szerint az egyházmegyei köz
gyűlés pártolólag terjeszti föl az egyházkerületi közgyűléshez Rátz Ágoston 
Károly ideiglenesen felmentett tábori lelkész s bikácsi ev. lelkésznek azt az 
indítványát, hogy a tábori lelkészi szolgálatot teljesítő lelkészeknek a tábori 
lelkészi szolgálatban eltöltött ideje kétszeresen számíttassék be szolgálati 
idejükbe.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt — a nyugdíj
intézeti bizottság kedvező szakvéleményének feltételezése mellett — 
pártolólag terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez.

1 3 3 -  Olvastatott a zalai egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyző
könyvének kivonata, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés pártolólag 
terjeszti fel Zsiray Lajos nagyvázsonyi ev. lelkésznek az egyházkerületi köz
gyűléshez intézett kérvényét, melyben — hivatkozással az 1915. évi egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 197. pontjára —, az 1913/14. tanévben
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a Zsófia-pusztai állami elemi iskolában és a tótvázsonyi róm. kath. nép
iskolában teljesített hitoktatás díjának kiutalását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a kért hitoktatói díjat a hitoktatói 
tartalék-alapból kiutalványozza.

1 3 3 .  Olvastatott Horváth Sámuel esperesnek főtiszt, püspök úrhoz 
intézett levele, melyben — hivatkozással előrehaladott korára — úgy egyház- 
kerületünknél, mint az egyetemes egyháznál eddig viselt összes bizottsági 
tagságokról való lemondását bejelenti.

Az egyházkerületi közgyűlés a lemondást legmélyebb sajná
lattal veszi tudomásul, annál is inkább, mert benne közel 40 éven 
át a bizottságoknak egyik legbuzgóbb tagját tisztelhette; azért is 
a közgyűlés Horváth Sámuel esperes úrnak egyházkerületünk 
szolgálatában szerzett kiváló érdemeit — hálás köszönetének ki
fejezése mellett — jegyzőkönyvileg megörökíti.

Ezzel kapcsolatban az egyházkerületünk különféle bizott
ságaiban ilyképpen megüresedett tagsági helyek betöltése iránt — 
a véleményező bizottság javaslata értelmében — következő intéz
kedéseket teszi :

a) Az egyházkerületi főiskolai nagybizottságba I’só Vince 
póttagot rendes taggá megválasztja.

b) Az egyházkerületi törvényszék tagjává a közgyűlés Pálmai 
Lajos lelkészt 1921-ik év végéig terjedő megbízatással meg
választja, ki is a hivatalos esküt a közgyűlés színe előtt nyom
ban leteszi.

c) Az egyházkerületi véleményező-bizottság tagjává Horváth 
Sámuel esperes helyébe Scholtz Ödön esperes megválasztatott.

d) Az egyetemes egyháznál Horváth Sámuel helyébe az 
egyházkerületi közgyűlés :

a) a pozsonyi theol. akad. nagybizottságba Scholtz Ödönt;
ß) az egyetemes theol. akad. bizottságba Beyer Teofilt;
y) a lelkészvizsgáló-bizottságba Farkas Mihály póttagot ren

des tagul ;
ö) a jogügyi bizottságba Horváth Sándor esperest meg

választásra ajánlja az egyetemes közgyűlésnek.
1 3 4 -  Olvastatott a felsőlövöi evangélikus tanintézetek iskolai nagy

bizottságának 1916. évi március hó 30-án tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv 
kivonata, amely szerint Seregély Dávid városszalónaki lelkész bizottsági tag
ságáról lemondott.

Az egyházkerületi közgyűlés Seregély Dávid lelkész úrnak 
a felsőlövői tanintézetek iskolai nagybizottságában viselt tagságá
ról való lemondását sajnálattal tudomásul veszi s kiváló érdemei
nek méltatásával helyébe Geistlinger Pál lelkészt megválasztja.

Ugyanakkor az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegye
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területéről való eltávozása folytán lemondott Ziermann Lajos lel
kész helyébe az iskolai nagybizottság tagjává Seregély Béla lel
készt megválasztja.

Végül a közgyűlés a nevezett bizottság tagjai közé tévesen 
beirt „Friedenreich“ nevet „Friedrich G. Adolfra“ kijavítja.

1 3 5 .  Olvastatott az egyházkerületi főiskolai nagybizottság 1916. évi 
junius hó 28-án tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv 16. pontjának d) alpontja, 
mely szerint a főiskolai nagybizottság a kőszegi felsőbb leányiskolái bizott
ságban megüresedett tagsági helyek betöltésére nézve az egyházkerületi köz
gyűlésnek javaslatot tesz.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak 
az egyházkerületi véleményező-bizottság áltál pártolólag felterjesz
tett ajánlatára, a kőszegi felsőbb leányiskolái helyi bizottságba 
megüresedett tagsági helyre Arató Istvánt, Hrabovszky Lajost és 
Róth Jenőt megválasztja.

Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés a Kőszegről való el
távozása folytán tagságáról lemondott Beyer Teofil esperes-lelkész 
helyébe a kőszegi helyi bizottság tagjává Terplán Kornél nyug. 
járásbirót megválasztja ; nevezett bizottságnál a lemondott Beyer 
Teofil helyett a helyettes elnöki teendők ellátására Freyler Lajos 
bizottsági tagot kéri fel.

1 3 6 =  A véleményező bizottság javaslatára
az egyházkerületi közgyűlés az elhalálozott Kiss János lelkész 

és Papp Ferenc tanító helyébe az egyházkerületi számvevőszék 
tagjaivá Szabó István lelkészt és Koczor Márton tanítót meg
választja.

1 3 7 .  A véleményező-bizottság javaslatára
a közgyűlés az elhalt Bélák István helyébe dr. Kluge Endre 

egyházmegyei felügyelőnek az egyetemes egyházi törvényszék 
tagjává leendő megválasztását ajánlja az egyetemes közgyűlésnek.

1 3 ® . Felvétetett az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 216. pontja, melyet az egyházkerületi közgyűlés — főtiszt, püspök úr 
indítványára — a következő határozatokkal egészíti ki a véleményező-bizottság 
határozati javaslata értelmében :

A reformáció négyszázados emlékünnepe alkalmából a hivat
kozott jegyzőkönyvi pont értelmében kihirdetett pályázatok fel
tételeit olyképpen módosítja, hogy a pályamunkák beadásának 
határidejét 1917. évi május hó 1-ig meghosszabbítja s elrendeli 
a pályázati hirdetménynek újból leendő közhírré tételét.

A beérkezendő pályamunkák megbirálására az egyházkerületi 
közgyűlés a következő bizottságokat alakítja meg :

1. Az egyházmegyék történetének megbirálására : Payr Sándor, 
Bancsó Antal és Hollós János.

6*
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2. A reformáció négyszázados emlékünnepére szóló óda 
megbirálására : Madár Mátyás, Pálmai Lajos és Kiss Samu.

3. Az alkalmi ünnepi beszéd és emlékbeszéd megbirálására : 
Stráner Vilmos, Bancsó Antal és dr. Ajkay Béla.

4. A vallásos iratok megbirálására : Varga Gyula, Németh 
Pál és Berzsenyi Dezső.

Jegyezte :

Dr. Ajkay Béla
egyházker. világi főjegyző.

1 3 9 - Tárgyalta a közgyűlés az egyházkerületi számvevőszék jelenté
sét, melynek 1-ső pontja szerint az összes egyházmegyék számadása rendben 
van, a 2-ik pont szerint pedig az egyházközségek, a nekik juttatott adóalapi 
segélyeket mindenütt rendeltetésüknek megfelelőleg használták fel. A jelen
tés 3—4. pontja azonban felhívja az egyházkerületi közgyűlés figyelmét egy
felől Iharosberény és Zágráb évről-évre szaporodó hátralékaira, másfelől 
arra, hogy Pécs és Zágráb közalapi bevallásaikat még mindig nem készítet
ték el. A jelentés 7. pontja szerint az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 241. pontjában elfogadott egyházközségi alapítványi szám
adás és törzsivek elkészültek és mindenhova megküldettek.

Az egyházkerületi közgyűlés a számvevőszéki jelentés 1., 2. 
és 7. pontja alatt foglaltakat tudomásul veszi, a 3—4. pontot 
jlletőleg felhívja egyfelől a somogyi, másfelől a tolnai egyház
megyét, hogy a megnevezett gyülekezeteket hátralékaik rendezé
sére, Pécs és Zágrábot a közalapi bevallásaik elkészítésére a 
legszigorúbban utasítsák s eljárásuk eredményéről a számvevő- 
székhez jelentést tegyenek.

1 4 0 .  Ugyanazon jelentés 8. pontja szerint rendkívüli adóalapi segé
lyért a következő egyházközségek folyamodtak : Nagyszokol, Mencshely, 
Nemesleányfalu, Kapolcs, Felsődörgicse, Bánfalva, Szekszárd, Barcs, AIsó- 
lendva és Köttse. A számvevőszék a kérvényeket felülbírálta és véleményes 
javaslatával felterjesztette az egyetemes adóalapi bizottsághoz.

Tudomásul szolgál.
141. Ugyancsak a számvevőszék jelentése alapján felvétetett a vár

aljai ág. hitv. ev. leányegyházközség fellebbezése a tolna-baranya-somogyi 
ág. hitv. ev. egyházmegye számvevőszékének 1916 junius 26-án tartott ren
des üléséről felvett jegyzőkönyv 5. pontjában foglalt határozata ellen.

A váraljai ev. leányegyházközség 1916 május 28-án tartott közgyűlésé
ben tárgyalta alesperes 372/916. sz. leiratát, melyben felhívja a közgyűlést 
a kántortanító fizetésének készpénzzel való megváltására s a hivány egyes 
tételeinek értékelésére. Ennek folytán a váraljai ev. leányegyházközség az 
árakat a következőkben állapította meg kilogrammonként : A búzáét 23 fii
érben, a rozsét 20 fillérben, a tengeriét 16 fillérben, a burgonyáét 8 fillérben,



a kenderét 1 kor. 60 fill.-ben és a bor literjét 30 fill.-ben ; a „földek“ 
használatát pedig évi 220 koronában.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegyei számvevőszék a megállapított 
megváltási árak alacsony voltára való tekintettel nem hagyta jóvá a váraljai 
ev. leányegyházközség határozatát.

Az egyházkerületi számvevőszék, tekintettel arra, hogy e meghatározott 
gabona- és borárak a mai viszonyok mellett semmi körülmények között 
el nem fogadhatók és hogy az E. A. 322. §-a csupán a földmivelési mun
kák és személyes szolgálmányok megváltását tartja a tanítói hivatal meg- 
üresedése esetén kívánatosnak, míg a termények megváltása a mai viszonyok 
mellett csak hátránnyal és a hivány csonkításával járna, — az egyházkerületi 
számvevőszék a váraljai ev. leányegyházközség fellebbezését elutasítja és a 
tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegyei számvevőszék határozatát 
helybenhagyja.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
14*2 . A számvevőszék jelentésének kapcsán tárgyaltatott a tolna- 

baranya-somogyi egyházmegyéhez tartozó Kismányok anya- és Ág leány
egyházközségeknek a tanítói borváltságból támadt vitás ügye, mely szerint 
Kismányok, hivatkozva régebbi szóbeli egyezségre, Coriáry István tanító
1915. évi borjárandóságát literenként 60 fill., Ág pedig Purt Gusztáv tanítóét 
literenként 40 fillérjével határozta kifizetni, mely határozat ellen a tanítók az 
egyházmegyei számvevőszékhez fellebbezték ügyüket. Az egyházmegyei szám
vevőszék a borváltságot mindkét tanítóra nézve 80 fillérben állapította meg, 
mely határozat ellen viszont az érdekelt gyülekezetek, vagy ennek tagjai 
fellebbeztek az egyházkerületi számvevőszékhez. Az egyházkerületi számvevő- 
szék az ügyet behatóan átvizsgálván, eltekintve a sok alaki hiánytól, meg
állapítja az egyházmegyei számvevőszék illetéktelenségét. Mert igaz, hogy az 
egyházmegyei háztartás 11. §. e) pontja szerint a számvevőszék „tárgyalja 
az egyházközségeknek a nem készpénzben teljesítendő kötelezettségek pénz
ben való megváltására vonatkozó határozatait“, de mint az egyházközségi 
háztartási szabályzat 17. §-a világosan magyarázza, ez a tárgyalás az évi 
előirányzatra, a tisztviselővel előzőleg történt megegyezésre vonatkozik. A 
jelen eset azonban nem az egyház és ennek tisztviselője között történt, 
számvevőszéki jóváhagyás alá tartozó „megegyezés“, hanem az egyház és 
annak tisztviselője között hiványból kifolyó vitás ügy, ami az egyházi 
törvénykezésre, nevezetesen az E. A. 329. §. e) pontjára tartozik. Az egyház
kerületi számvevőszék tehát a tolna-baranya-somogyi egyházmegye számvevő
székének 1916. évi junius hó 20-án tartott ülése jegyzőkönyvének 4. és 6. 
pontjai alatt, az ági és kismányoki gyülekezetek borváltsági ügyében hozott 
határozatait megsemmisíti s az egyházmegyei elnökséget felhívja az ügynek 
békés megegyezéssel való elintézésére, melynek nem sikerülése esetén az 
illető tanítók vélt jogaiknak, az egyházi törvénykezés utján való érvényesíté
sére utasítandók.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
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1 4 3 -  Olvastatott az egyházkerületi gyámintézet következő jelentése: 
Az egyházkerületi gyámintézet folyó hó 22-én tartott gyűlésén fájdalmas 
részvéttel vett tudomást szeretett és kiválóan buzgó egyházi elnökének: Kiss 
Jánosnak haláláról, aki a gyámintézet ügyének lelkesszavu és tevékeny szol
gája volt mindvégig. Emlékét kegyelettel örökítette meg jegyzőkönyvében.

A folyó évi gyűjtés kiválóan eredményes volt. 34.835 K 73 f volt az 
összes bevétel, 15.132 K 36 f-el több, mint a múlt évben. Az egye
temes jubileumi alapra és a háboru-károsultak részére folytak be nagyobb 
összegek.

A folyamodó szegény gyülekezetek között kiosztott a gyámintézet 
2442 K-t, az egyetemes jubileumi alapra 1000 K-t adott. Az itt segélyben 
nem részesíthető folyamodókat mind felterjeszti az egyetemes gyámintézethez, 
illetőleg a Gusztáv Adolf egylethez.

Az egyházkerületi közgyűlés a gyámintézetnek sikeres mun
kálkodásáról örömmel vesz tudomást.

1 4 4 -  Olvastatott Bothár Dániel egyházkerületi levéltáros jelentése, 
mely szerint a levéltár forgalma a háborús idők miatt gyenge volt s a ren
delkezésére bocsátott’ segéderőnek hadbavonulása és a megszaporodott tanári 
teendők miatt, a tervbe vett rendezést sem kezdhette meg. Felsorolja továbbá 
egyenként azokat a jegyzőkönyveket és iratokat, miket évközben a levéltár
ban elhelyezett.

A közgyűlés a jelentést tudomásul vévén, annak levéltárban 
leendő elhelyezését elrendeli.

1 4 5 .  Tárgyaltatott az egyházkerületi tanító-egyesület f. évi augusztus 
22-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve, melynek 3. pontja alatt, melyben 
reámutatva az állami törvénynek, az idősebb tanítókra nézve sérelmes azon 
intézkedésére, hogy bár a kisebb javadalmazásu tisztviselők háborús segélye 
35%-ban van megállapítva, mégis az az eddigi segély másfélszeresénél, 
tehát 600 K-nál nagyobb nem lehet, az egyetemes egyház közvetítésével 
arra kéri utasíttatni az iskolafenntartó gyülekezeteket, hogy amennyiben a 
600 K kevesebb, mint amennyi a 35%-os arány szerint a magasabb fizetési 
fokozatban levő tanítókat megilletné, a különbözetet fizessék meg ők.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről ezen kérelem
hez nem járulhat hozzá.

1 4 6 -  Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja szerint a tanító-egyesület 
felterjesztést kér az egyetemes nyugdíj-intézethez olyan irányban, hogy azok 
a tanítók, akik külön kántori javadalommal is bírnak, ami fizetésükbe, tehát 
nyugdíjukba is beszámítva nincs, vétessenek fel az egyetemes nyugdíj- 
intézetbe, hogy kántori fizetésüknek megfelelő nyugdíjat kaphassanak.

Közel lévén az egyetemes nyugdíj-intézet revíziójának ideje, 
a közgyűlés a kérelmet azzal terjeszti fel az egyetemes nyugdíj
intézeti bizottsághoz, hogy azt a revízió alkalmával tegye meg
fontolás tárgyává.
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1 4 7 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontjában arra kéri a tanító-egyesület 
az egyházkerületi közgyűlést, hasson oda, hogy a családos tanítóknak csak 
akár állami, akár egyházi hozzájárulásból, családi pótlék biztosíttassék.

Az egyházkerületi közgyűlés felír a magas tanügyi kormány
hoz, hogy az állami tanítók és tanárokhoz hasonlóan kegyesked
jék a felekezeti tanítók és tanárok számára is családi pótlékot 
utalványozni.

1 4 ® . Ugyanazon jegyzőkönyv 1. pontja szerint az egyházkerületi 
tanító-egyesület arra kéri a közgyűlést, hogy sok költséggel járó s az egyes 
tagokra nagy terhet rovó gyűléseinek tartására szavazzon meg az egyesület
nek bizonyos összegű fuvar-átalányt.

A közgyűlés méltányolja a kérelmet s fedezeti forrás keresése 
s ehhez képest az összegre nézve javaslattétel végett átteszi azt 
a pénzügyi bizottsághoz.

1 4 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja alatt az egyesület bejelenti, 
hogy a lemondott Sas István helyett elnökké Krug Lajost, melléje alelnökké 
Szutter Dánielt és Róth Kálmánt választotta.

A közgyűlés a választást tudomásul véve, Isten áldását kéri 
a megválasztottak működésére.

I S O -  Krug Lajos elnök a tanító-egyesület nevében indítványozza, 
hogy miután, nem ugyan nálunk, de más kerületekben több olyan iskola- 
fenntartó van, aki államsegélyt nem vett igénybe, így azok tanítói az állam 
által nyújtott háborús segélyben sem részesülhetnek, hasson oda az egyház- 
kerület az egyetemnél, hogy az ilyen tanítóknak az iskolafenntartók a háborús 
segélyt is megadják.

Egyházkerületünk ezen ügyben érdekelve nem lévén, az 
indítvány felett napirendre tér.

I S I .  Világi elnök úr Öméltósága elismeréssel és hálával emlékezik 
meg Nagykanizsa r. t. város polgármesterének szives előzékenységéről, mellyel 
a város impozáns tanácstermét gyülésezéseinkre átengedni kegyeskedett s indít
ványozza, hogy a közgyűlés fejezze ki ezért jegyzőkönyvileg hálás köszönetét.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványhoz egyhangú helyes
léssel hozzájárul s úgy a nagykanizsai gyülekezetnek a gyűlés be
fogadásáért, valamint Nagykanizsa r. t. város polgármesterének 
a város közgyűlési termének szives átengedéséért jegyzőkönyvileg 
köszönetét fejezi ki.

1 5 * 2 . A jövő évi közgyűlés helyének kitűzését
a közgyűlés az elnökségre bízza.

Több tárgy nem lévén, helyettes egyházi elnök a közgyűlést buzgó 
imádsággal bezárja.

Jegyezte : 
Madár Mátyás

egyházker. e. aljegyző.
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Ezen jegyzőkönyv hitelesíttetett Kemenessömjénben, 1916 szeptember 13-án

Németh Pál
egyházi elnök.

Dr. Berzsenyi Jenő
egyházkerületi felügyelő.

Varga Gyula
hit. biz. tag.

Dr. Ajkay Béla
egyházkerületi v. főjegyző.

Scholtz Ödön
hit. biz. tag.

Berzsenyi Dezső
hit. biz. tag.

i



FÜGGELÉK

Jegyzőkönyv*
F e l v é t e t e t t  a  d u n á n t ú l i  á g .  h i t v .  e v .  e g y h á z k e r ü l e t i  g y á m i n t é z e t n e k  1 9 1 6 .  é v i  

a u g u s z t u s  h ó  2 2 - i k  n a p j á n  N a g y k a n i z s á n  K á r o l y i  E n d r e  g y á m i n t é z e t i  v i l á g i  

e l n ö k  é s  P á l m a i  L a j o s  g y á m i n t é z e t i  j e g y z ő ,  h .  e g y h á z i  e l n ö k  e l n ö k l e t e  a l a t t

t a r t o t t  b i z o t t s á g i  ü l é s é r ő l .

Miután az egyházmegyei gyámintézeteknek képviselői s az összesereglett 
érdeklődő hivek elénekelték a „Maradj meg kegyelmeddel“ c. egyházi éneket, 
Pálmai Lajos a következő imát mondja :

Örökkévaló Isten, atyánk az Úr Jézus Krisztusban ! A mélységből kiál
tunk Hozzád, hova minket a magunk bűne, a világ gonoszsága s az ördög
nek hatalma juttatott, — az aggodalmak, a rombolás, a könyhullatás és a 
nyomorúság mélységéből fohászkodunk, óh hallgass meg minket ! — Mi tud
juk, hogy a zivatar zúgásában elhal a gyenge sóhajtás, de hová mennénk 
Te előled, lelked elől hová futnánk, mikor aggódó szivünk nyugodalmat 
keres. — Ha volt idő, mikor megbántad, hogy embert teremtettél e földre, ha 
volt idő, mikor apostolaid méltán panaszkodtak : az emberek mind elhajlottak, 
egyetemben gonoszokká lettek, nincsen ki jót cselekednék, nincsen csak egy 
is, — úgy most van az a rettenetes idő, most van a haragnak ama napja.

A föld megindult alattunk, vérhullámok, könyek árja és a panasz szél
vésze zúg ezen a te szép világodon, melyet azért alkottál, hogy megtisztulva 
bűneiből, Isten országa legyen. — Atyánk, vergődő lélekből száll Hozzád 
imádságunk : hova tűnt el sz. Fiad öröksége : a szeretet, a békesség és 
igazság országa?! Érezzük Uram, hogy amit te nagynak akartál alkotni, 
eltörpült s el is veszett a gyarló ember bűnös hevében! — De Uram, mi 
még a te néped közül valók vagyunk, idegen bálványnak mi térdet ne m haj
tunk, — mi igaz ügyért, a szeretet diadaláért öltünk csak fegyvert, mi nem 
könyet fakasztani, hanem enyhíteni akarunk, mi nem a rombolásnak örülünk, 
hanem építő munkát végezünk !

Óh áldd meg azt Te magad szent Lelked erejével, hogy amit jól gon
doltunk és szeretetből tettünk, enyhüljön azzal a szivek fájdalma, terjedjen a 
békesség s jöjjön el hozzánk is a Te országod !

A mélységből kiáltunk Hozzád óh Uram, gyermeki bizalommal kérünk, 
hallgass meg minket szent Fiad az Úr Jézus nevében. Amen.

Az elnökség a mai jegyzőkönyv vezetésére Ziermann Lajost kéri fel.

1 . Károlyi Endre gyámintézeti világi elnök megnyitván az ülést, mély 
ájdalommal tesz immár hivatalos jelentést arról a súlyos veszteségről,
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mely az egyházkerületi gyámintézet egyházi elnökének, Kiss Jánosnak folyó 
évi május 22-én történt — emberi számítás szerint — korai halálával érte. 
A negyedszázadon túl hü gyámintézeti munkás s vezér ravatalára az egyház
kerületi gyámintézet nevében koszorút helyezett, — nyitott sírja mellett pedig 
Pálmai Lajos búcsúzott el tőle meleg szavakkal. — Kéri a bizottságot, hogy 
ezt jóváhagyólag vegye tudomásul s elhunyt vezérének emlékét örökítse meg 
e jegyzőkönyvben, a gyászoló családot pedig értesítse részvétéről.

A bizottság mély megilletődéssel veszi ezt tudomásul, 
az elnökségnek a gyászesettel kapcsolatos intézkedéseiért köszö
netét mond s hálás kegyelettel adózik, egyházi elnöke Kiss János 
emlékének, akiben az Isten előtt való mindenkori alázatosság, az 
emberek között való szelíd kedvességgel s párját ritkító szolgálat
készséggel egyesült s aki negyedszázadnál tovább csendes, fárad
hatatlan, sikeres munkával szolgálta először mint pénztáros, majd 
mint egyházi elnök az egyházkerületi gyámintézetet. — Az egyház
kerületi gyámintézet ép azért Kiss Jánost haló poraiban is áldja 
s gyászbaborult, nagybecsű családját igaz, őszinte, mély s meleg 
részvétéről biztosítja.

Ö .  A világi elnök jelenti, hogy az egyházi elnöki teendők ideiglenes 
elvégzésére a gyámintézeti jegyzőt, Pálmai Lajost kérte fel.

Tudomásul szolgál.
3 -  Magyary Miklós esperes indítványára a bizottság elhatározza, hogy 

Pálmai Lajosnak ez ülés elején mondott imáját felveszi a jegyzőkönybe.
4 .  A világi elnök bemutatja Éder József ellenőrnek következő jelentését :
Rájter János egyházkerületi gyámintézeti pénztáros 1915-ik évi szám

adásáról, tüzetes átvizsgálás után, a következőket jelenthetem :

I. Összes bevétel v o l t ..................................... 9085’47 K
Összes k ia d á s .............................  9027-62 „

Pénztári maradék : 57‘85 K

II. Az alapok és alapítványok 1915. évi szeptember 20-án, a számadás 
lezárásának napján így álltak :

1. Rupprecht Lajos alap értékpapírban. .
2. Káldy József alap értékpapírban . . .
3. Ennek tartalékalapja (hadikölcsön
4. Berzsenyi Jenő alap (hadikölcsön
5. Berzsenyi Miklósné alap (hadikölcsön jegyzés 1015-08
6. Véssey Sándor alap (hadikölcsön 1000 —
7. Petrics-alap (hadikölcsön 400-—
8. Luther-alap (hadikölcsön 100 —
9. Löw Fülöp alap (hadikölcsön 900 —

10. Bélák lstvánné alap (hadikölcsön _____ 500 —

100 — K takpt.-ban 
1000 — „ takpt.-ban

4 9 -6 8 )  

88- - )  : 

takpt.-ban 1 1 2 1 2 7 ) :  

takpt.-ban 88’—) : 
takpt.-ban 8 0  2 9 )  : 

takpt.-ban 5 1 - 4 4 ) :

takpt.-ban 1 1 0 -9 3 )  = 

takpt.-ban 4 7 - 4 3 )  =

. 2000 K 

. 1000 
: 149 68 „ 
1088"— „ 
2136-35 „ 
1088 -  „ 
480-29 „ 
151-44 „ 

1010-93 „ 
547-43 „

Az alapok és alapítványok összege 9652-12 K



Azokat az értékpapírokat és takarékpénztári betétkönyveket, amelyekben 
a felsorolt alapok el vannak helyezve, az 1915. évi junius 28-ik napján meg
vizsgáltam és igazolom, hogy mind megvan, s úgy az értékük, mint a ka
mataik pontosan vannak a számadásban elszámolva. A többi is pontosan 
van. Minden bevételi és kiadási tételt összehasonlítottam a megfelelő okmá
nyokkal s valamennyit teljesen egyezőnek találtam.

Ezek alapján javaslom, hogy Rájter János pénztárosnak az 1915. évi 
gyámintézeti számadására vonatkozólag — pontos és lelkiismeretes tevékeny
ségének méltánylása mellett — a felmentés, a szokásos fenntartásokkal meg
adassák.

Nemescsó, 1916 julius 24. Éder József
egyházker. gyámint. ellenőr.

A bizottság az ellenőr jelentését köszönettel tudomásul veszi 
s a pénztárosnak az ellenőr jelentése alapján az 1915. évi szám
adásra vonatkozólag a felmentést — a fenntartandók fenntartásá
val — megadja.

5 .  Pálmai Lajos h. egyházi elnök felolvassa a következő elnöki jelentést :

Nagyságos Elnök Úr ! Mélyen tisztelt Gyámintézeti Bizottság !
Mikor szeretett elnökünk, Kiss János gyötrő betegség után a halál ál

mára hunyta le szemeit, az elárvult szombathelyi protestáns egyházközség és 
szeretett családja között nagyszámú lelkésztárs és világi urakkal együtt meg
jelentem én is szomorú ravatalánál, hogy tágabbkörü családja, az egyház
kerületi gyámintézet nevében tőle utoljára elbúcsúzzam. Majdnem egy negyed- 
százados lelkiismeretes pénztárosi tevékenység s három évi elnöki munkás
sága tanúskodik arról a meleg szeretetről, mellyel a gyámintézet iránt visel
tetett. Ez a szeretet adta meg nekem az okot arra, hogy megnyílt sírja mel
lett a soha el nem múló hálaérzés szavaival búcsúzzam tőle s a gyámintézet 
nevében is áldást mondjak az ő jó emlékére.

Méltóztassanak ezt tudomásul venni azzal, hogy szeretett volt egyházi 
elnökünk emlékezetét itt is megörökítjük.

Megüresedvén az egyházi elnöki szék, nagys. világi elnök úr rendelke
zésére átvettem a gyámintézet ideiglenes vezetését. A váratlan haláleset az 
adminisztratív ügyekben némi zavarokat idézett elő. Éppen abban az időben, 
mikor a szokásos gyűjtéseknek meg kellett kezdődni s mikor az egyetemes 
jubileumi alapra szóló gyüjtőivek is közkézen forogtak. A legtöbb helyi és 
egyházmegyei gyámintézet nem volt tisztában azzal, hogy a f. évi gyűjtések 
csak a jubileumi alapra történjenek-e, vagy pedig az alapszabályokban meg
jelölt segélyezésekre is szólnak.

De némi ingadozás után, úgy látszik, mindenki megtalálta a helyes 
lényeget: a történelmi nagy időkben a lelkek felemelkedettségét s az ebből 
fakadó jócselekedetek fokozottabb gyakorlását.
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Számokban kifejezve ezt, a f. évi bevétel egy eddig még soha el nem 
ért összeg 34.835 K 73 f volt, — 15.132 K 36 f-rel több, mint a múlt évben. 
Hála e szép eredményért a jó Isten megsegítő kegyelmének, a buzgó veze
tőknek és lelkes adakozóknak. — Ezen összegben a kerületi alapok kamata, 
új alapítvány és a kerületi pénztárba érkezett adományok összege 4854 K 21 f, 
— a többi 29.981 K 52 f a gyűjtés eredménye.

Egyházmegyékként így oszlik meg a gyűjtés :
1. A győri egyházm. gyámint. bevétel volt 3035-16 ( +  1645-97 K)
2. A kemenesaljai » yy y* yy 2053-30 ( +  1169-29 »)
3. A somogyi* yy yy yy yy 1307-66 ( +  853 — .)
4. A soproni alsó „ yy yy yy 1993-92 (-f  1327-24 .)
5. A sopron felső yy yy V yy 5437-84 ( +  300-02 .)
6. A tolna-baranyai yy yy f  yy yy 3253-87 ( +  1496-31 ■)
7. A vasi felső yy yy yy yy 9847-34 ( +  355398 „)
8. A vasi közép** yy yy yy yy 838-40 (— 228 13 .)
9. A veszprémi yy yy yy yy 253968 (-f  1272-82 .)

10. A zalai yy n  n yy 271-24 ( +  31-47 .)
Ha tekintetbe vesszük a mai nehéz időkben az oly sokféle célra igénybe

vett áldozatkészséget, s hogy a kenyérgond nemcsak a gunyhókban, de
a palotákban is aggaszt, csak hálával és elismeréssel kell megállapítanunk, 
hogy a mi híveink nem fogyatkoztak meg a jócselekedetekben.

Örvendetes emelkedést látunk akkor is, ha az adott összegeket a lélek- 
számhoz hasonlítjuk. Egy lélekre esik: a győri egyházmegyében 1503 f, a 
kemenesaljaiban 10'08 f, a somogyiban 909 f, a soproni alsóban 10 07 f, 
a soproni felsőben 23 03 f, a tolna-baranyaiban 5-08 f, a vasi felsőben 
33 04 f, a vasi középben 2-03 f, a veszprémiben 10 02 f, a zalaiban 6'06 f. — 
Az egész egyházkerületben az adakozási %  14'06 f.

Száz koronán felül adott 61 egyházközség, ezer koronán felül 6 egyház- 
község.

Ha most már az összes bevételből levonjuk azon összegeket, melyeket 
alapszabályaink szerint az egyes gyülekezeti és egyházmegyei gyámintézetek 
felhasználtak, melyek a központba küldendők, tőkésítendők vagy határozott 
célokra szolgálnak s levonjuk a folyó kiadások összegét, marad kiosztásra a 
kamatokból 642 K, a szabad rendelkezésre álló összegből 2800 K =  3442 K.

A m. t. bizottság feladata ezen összeg felett rendelkezni.
A gyűjtés részleteit illetőleg a pénztáros úr kimerítő és lelkiismeretes 

jelentése fog felvilágosítást adni.
Az egyházmegyei gyámintézetek életéből a beküldött jegyzőkönyvek és 

jelentések alapján a következőket említhetem :
Az összes gyámintézetek kegyelettel emlékeznek meg boldogult kerületi

* A külön beszállított összegekkel együtt.
** A — csak látszólagos, a jubileumi alapra a gyűjtés még nincs befejezve.
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gyámintézeti elnökünkről, Kiss Jánosról, s az ő nemes tevékenységét, ered
ményes munkáját jegyzőkönyveikben is megörökítették. Itt említem meg azt 
is, hogy a somlóvidéki lelkészegylet is meleg szavakkal fejezte ki részvétét 
kerületi gyámintézetünknek szeretett elnöke elhunyta felett.

A győri egyházmegyei gyámintézet a jubileumi alapra 899-50 K-t adott. 
A kemenesaljai egyházmegyében lemondott a világi elnökségről Károlyi Endre 
úr, akit kerületünk bizalma hivott el a gyámintézet vezetésére. Egyházmegyéje 
ezen magasabb állásban szeretettel üdvözli volt .világi elnökét. Pénztáros lett 
Kutas Kálmán lelkész. A gyűjtött összeget teljes egészében a jubileumi alapra 
adta.

A somogyi egyházmegyében Németh Pál esperes, gyámintézeti elnök le
mondott, helyébe Szalay Mihály gyékényesi lelkészt választották. A jubileumi 
alapra 71-67 K-t adott.

A soproni alsó egyházmegye 986'87 K-t adott a jubileumi alapra. A 
soproni felső egyházmegye a jubileumi alapra 468'88 K-t adott. Indítványozza, 
hogy a jubileumi alapra begyült összeg kamatai ne fordíttassanak tetszés 
szerinti célokra, — hanem az egész összegből valamely új szeretetintézmény 
létesíttessék, vagy a kamatok ilynemű intézmény segélyezésére adassanak.

A tolna-baranyai egyházmegyében pénztárosnak választották Hanzmann 
Károly lelkészt. — A gyűjtés itt is örvendetes eredményt mutat, bár a folyó 
évben sem gyűjtött : Hács, Polány, Somogyvámos, Váralja, Somogyszill, 
Magyarkér és Torvaj. — A szabad rendelkezésre álló összeget 860 85 K mind 
a jubileumi alapra adta. Indítványozza, hogy a Gyámintézet c. lap költség
kímélés szempontjából beszüntettessék. Az egyházmegyei közgyűlés indítvá
nyozza, hogy a kerületi gyámintézet hasson oda a központi választmánynál, 
hogy a G. A.-egylethez a kérvényeket továbbra is terjessze fel. — A Gyám
intézet c. lap beszüntetését az egyházmegyei közgyűlés nem kívánja, hanem 
megfelelő tartalommal való kibővítését óhajtja.

A vasi felső egyházmegyében pénztárosnak választatott Kirchknopf János 
lelkész. — Indítványt terjesztett fel az egyetemes gyámintézethez, hogy a G. 
A.-egylethez a kérvényeket terjessze fel s a jubileumi alap célját határozza meg.

A vasi közép egyházmegyékben Ajkay Elemér világi elnök, az uraiújfalui 
jubileumi alapra 100 K-t adott. Ezen alapra a gyűjtést az ősszel folytatják, bár 
eddig is tekintélyes összeg gyűlt be.

A veszprémi egyházmegyei gyámintézet melegen üdvözli Károlyi Endre 
világi elnök urat s munkájára Isten áldását kéri. A jubileumi alapra 1682 K 
23 f-t adott.

A zalai egyházmegyében Csemez Elek világi elnök a Csemez-alapra 
100 K-t adott. A jubileumi alapra 23-24 K folyt be.

Jelentem végül, hogy az egyetemes gyámintézet egyházi elnök úrtól vett 
értesülés szerint a G. A.-egylettől legújabban kapott: Antunovácz 142 K, 
Malibastáj 142 K, Hrasztovácz 99-40 K, Barcs 113'60 K, Dunaföldvár 113-60 K, 
Szentgotthárd 113 60 K, Locsmánd 134-90 K. — íme tehát, a G. A.-egylet a



9 4

háborús időkben sem zárkózik el az arra szorulók segélyezésétől. Nincs semmi 
akadálya, hogy a G. A.-egyleti kérvényeket ezentúl is felterjesszük.

Ezekben van szerencsém az egyházkerületi gyámintézet f. évi működé
séről jelentést tenni. Az örvendetes eredményért fejezzük ki köszönetünket 
mindazoknak, akik megértették a gyámintézet jelszavát : Mig időnk van, jót 
tegyünk mindenekkel, kivált a mi hitünk cselédeivel.

a) A bizottság ezen elnöki jelentést köszönettel tudomásul 
veszi s azt egész terjedelmében jegyzőkönyvbe felvenni határozza ;

b) Örömét és hálás elismerését fejezi ki afelett, hogy híveink 
ebben a nehéz időben fokozott buzgósággal hozták meg áldozatu
kat a gyámintézet oltárára ;

c) Bizalommal üdvözli a gyámintézet munkamezejére került 
új munkásokat ;

d) A soproni felső egyházmegyei gyámintézetnek a jubileumi 
alapra vonatkozó indítványa felett napirendre tér ;

e) A tolna-baranyai egyházmegyei gyámintézet azon indítvá
nyához, hogy a „Gyámintézet“ c. lap költségkímélés szempontjá
ból beszüntettessék, nem járulhat hozzá, mert ezen lapnak fontos 
missziója van s hogy ezt minél jobban betölthesse, felszólítja az 
egyházkerületi gyámintézet tollforgató tagjait, hogy ezen lapba al
kalmas, a gyámintézet körébe vágó cikkeket Írjanak ;

f) A tolna-baranyai, valamint a vasi felső egyházmegyei gyám
intézetek azon indítványára, hogy a G. A.-egylethez beterjesztett 
kérvények továbbíttassanak, azon megnyugtató választ adhatja, 
hogy ez most úgyis megtörténik.

6 .  Rájter János gyámintézeti pénztáros előterjeszti következő jelentését :

J e l e n t é s
a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézeti pénztárba 1915—16-ban befolyt össze

gekről és ezek rendeltetéséről, valamint a pénztárban őrzött gyámintézeti tőkékről.

A) Bevétel.
I. Az egyházkerületi gyámintézetnél :

a) Múlt évi készlet........................................................................  57 85 K
b) Alapok és alapítványok kamataiból :

Királyföldy Péter alapítványtól........................ 470 — K
Ostffy Pál „ ........................ 94'— H

Rupprecht Lajos „ ........................ 80'— i i

Káldy József „ . . . . . . 40-— ii

„ „ „ (tartalék) . . 7-79 ti

Berzsenyi Jenő „ ........................ 60-35 ti

Berzsenyi Miklósné „ ........................ 23869 ti

Átvitel : 990-83 K
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Áthozat : 990-83 K
Véssey Sándor alapítványtól........................ 59-97 „
Petries „ ........................ 27-17 „
Luther „ ........................ 7-78 „
Kézi pénztárnál (Lőw-alap tartozéka) 13-93 „
Lőw Fülöp alapítványtól.............................. 49-08 „
Lőw Fölöp „ időközi kamatokból 6 0 --  „
Bélák Istvánné „ .............................. 33-07 „
Dr. Maróthy László és dr. Radó Gyuláné szül.

Káldy Cecilia alapítványa (alapítványi
tőke) ...................................................... 2000"— „

Dr. Maróthy László és dr. Radó Gyuláné szül. 
Káldy Cecilia alapítványa (alapítványi 
tőke) értékpapirárfolyamnyereség . ,

Dr. Maróthy László és dr. Radó Gyuláné szül. 
Káldy Cecilia alapítványa (alapítványi
tőke) kam atokból....................................

Egyházkerületi gyámintézeti tőkére, adomány 
„ „ tőkének kamatja.

61-50
25-47
—■53

c) Egyesek, egyletek és gyülekezetek adományaiból :
1. Háborukárosultak javára: Örisziget 4-50, Sárszentlőrinc 35'—,

Bohár László lelkész 6-—, Kissomlyó 200'—, soproni 
lyc. belmisszói egylet 50'—, soproni női gyámintézet 
50-—, Porrogszentkirály 61-10 K, Iharosberény 10-—, 
Nemespátró 20 60, Szepetnek 18'—, Légrád 18 07, Gyé
kényes 145-60, Sand 2242, soproni theol. akad. ifjú
ság 43*—, Felsőlövő 37" 1 4 ................................................

2. Jubileumi alapítványra : Felsőlövői ifjúsági gyámintézet 30’06,
Gyékényes 65-30, Antunovác 10'—, sopron theol. akad. 
ifjúság 30 64, Szombathely 250 — ....................................

3. Egyet, tőkére : Soproni lyc. belmissziói egyesület . . . .
4. Egyet, szeretetházra : Felsőlövői ifjúsági gyámintézet 10-50,

Porrogszentkirály 226 — ................................................
d) Egyházkerületi gyámintézeti istenitiszteleti offertórium Nagy

kanizsán ...............................................................................
Összesen :

II. Az egyházmegyei gyámintézeteknél befolyt :
kamatokból...................................................... 26742 K
adom ányokból................................................ 194-16 n
a la p ítv án y o k b an .......................................... 200-- »
alapítványi k a m a t .......................................... 257-71 n
offertórium okból.......................................... 618-29 »

57-85 K

3391-33 K

721-53

392-- „ 
5 5 - -  „

236-50 „

174-18 „ 
5028-39 K

1537 58 „ 
6565-97 KÁtvitel
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Áthozat : 6.565-97 K
. Az egyházközségi gyámintézeteknél befolyt:
kamatokból....................................................... 882-36 K
p e rs e ly e k b e n ................................................. 1306 04 „
egyháztagoktól................................................ 11.284-20 „
elemi isk o lá k b a n .......................................... 1053-85 „
felsőbb iskolákban.......................................... 464-89 „
alkalmi a d o m á n y o k b a n .............................. 5724-45 „
háborukárosultak j a v á r a .............................. 5110-75 „
jubileumi alapítványra.................................... 1636-76 „
alapítványi k a m a tb ó l .................................... 6-40 „
offertórium ból................................................ 974-24 „ 28 443-94 „

Összesen : 35.00991 K
en összeghez hozzájárult :
1. a győri ehm. gyámint. 3035-16 K-val
2. a kemenesaljai „ „ . . . 2053-30 11
3. a somogyi „ „ . 710-77 11
4. a soproni alsó „ „ . . . 1993-92 11
5. a soproni felső „ „ . . . 5437-84 11
6. a tolna-baranyai „ „ . . . 3253-87 11
7. a vasi felső „ „ . 9847-34 11
8. a vasi közép „ „ . . . 838-40 11
9. a veszprémi „ „ . . . 253968 11

10. a zalai „ „ . . .  271'24
11. az ehker. gyámintézeti pénztári bevétel , 5028-39

Összeg : 35.009 91 K

1. Szabadrendelkezés történt 
a győri ehm. gyülekezetek
a kemenesaljai „ „
a somogyi
a soproni alsó „ „
a soproni felső „ „
a tolna-baranyai „ „
a vasi felső „ „
a vasi közép „ „
a veszprémi „ „
a zalai

B) Kiadás.
közvetlenül :

342 67, az esp. 
—'36, „ „

1 »  11 

35 69, „ „ 
2080-90, „ „ 

192-88, „ „ 
'3761-65, „ „

227-16, „ „
165-81, „ „

109 90, összesen 451"90 
„ - '3 6

20780, „ 207-80
57-58, „ 93-27

247-96, „ 2328-86
102-49, „ 295-37

1644-69, „ 5406-34
209-30, „ 436-46
218 93, „ 375-74

4 8 --, „ 4 8 '-
Összesen : a gyülekezetek 6798’ 12, az esp. 2845-98, összesen 9644'10
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Áthozat: 9.644'10 K
2. Átutalás az egyházkerMeti gyámintézeti pénztárba :

a győri ehm. gyámintézet részéről . 2583'26 K
a kemenesaljai „ „ „ . 2052 94 „
a somogyi „ „ „ . 502'97 „
a soproni alsó „ „ .  „ . 1900 65 „
a soproni felső „ „ „ . 3108 98-
a tolna-baranyai „ „ „ 2958 50 „
a vasi felső „ „ „ . 4441'— „
a vasi közép „ „ „ . 40T94 „
a veszprémi „ „ „ 2163 94 „
a zalai „ „ „ . 223 24 „ 20.337'42 „

3. Kér. gyámint. pénztári bevétel mint egyenleg . 5.028'39 „
Összeg 35.009-91 K

C) Az egyházkerület! gyámintézeti pénztárba befolyt 20.337-42
korona rendeltetése.

1. Az egyetemes gyámintézetnek beszolgáltatandó

5028 39 =  25.365-81

a) szabad rendelkezésre . . . 3070-25 K
b) egyetemes t ő k é r e .................................... 7711 „
c) Leopoldiánumra.......................................... ! • -  „
d) jubileumi alapítványra.............................. 7270-86 „
e) L u th e r-a la p ra .......................................... 6 ' -  „
f) háborukárosultaknak.............................. 594619 „
g) nagy szerete tadom ányra........................ 1768-37 „
h) Gusztáv Adolf-egyletre . . . . 139 70 „
i) egyet, szeretetházra.................................... 236-50 „
j) kamatokból (Királyföldy és Ostffy alapit-

v án y b ó l) ................................................ 282 -  „
Kerületi alapoknak jut : még pedig
a) kerületi szeretetházra (kemenesaljai ehm.

gyámint.)................................................ 20- K
kerületi árvaház-alapra : kemenesaljai ehm.

gyámint. 6 53, soproni alsó 32-16,
sqproni felső 2 34, tolnai 72-67, vasi
felső 24-—, győri 14'— . . . . 151-70 „

b) kőszegi leányiskolára : somogyi ehm.
gyámint................................................... i o - -  „

c) Lőw Fülöp-alapra : soproni felső 20'—,
győri 20 — .......................................... 4 0 - -  „

d) kerületi gyámint. tőkére: vasi felső . 2 - -  „
Átvitel :

18.797-98 K

223-70 , 
19.021-68 K 

7
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Áthozat : 19.021-68 K
3. Tőkésítendő alapjainknál.............................. 2.467 33 ¥
4. A somogyi adományból : a lipcsei missziónak

15-—, a pozsonyi diakonissza-intézetnek
20 —, háborús tanítóárváknak 7166 . 106 66 „

5. Folyó kiadásra szükséglet.............................. 5814 „
6. Tisztviselők tiszteletdija, illetve útiköltsége . 270 -  „
7. Kiosztható:

a) alapítványi k a m a tb ó l .............................. 642 -  „
b) szabad rendelkezésből.............................. 2800 — „ 3.442-— „

Összeg : 25.365-81 K
Egyenlegül a gyülekezetek és ehm. gyámint.

közvetlen k iu ta lása .............................. 9.644 -  „
Összeg : 35.009 81 K

D) Gyámintézeti tőkék.
Ruppreclit Lajos alap 2000 — K (földteherment. kötvény)
Káldy József D 1000'— „ (járadékkölcsön kötvény)
Káldy József alap tartalékja 15747 „ ebből 100 K 5'/20/o-os hadikötvény, 57'47 betét
Berzsenyi Jenő alap 1148-35 „ 1000 „ „ „ 148-35 »
Berzsenyi Miklósné „ 2435-70 „ „ 2000 „ „ „ 43570 „
Véssey Sándor „ 1147-97 , >♦ 1000 „ „ . 147-97 „
Petries „ 507-46 , » 400 * „ „ 107-46 71

Luther „ 159-22 w n 100 „ „ 5922 »

Lőw Füiöp „ 121374 „ 1300 „ „ \ 
1,800 „ 6°/o-os j

w 11374 »
Bélák istvánné „ 580 50 , „ 500 „ 5'/2%-os „ 80-50 11

Dr. Maróthy László és dr.
Radó Gyuláné szül. Káldy
Cecilia alapítvány 2123 50 » 71 2000 „ 6°/o-os 123 50 11

Ehker. gyámint. tőke 26 -  „ „ -----„ 26-- ,,

Összesen : 12.499 91 K, ebből
15400 K 5>/2°/o-osJ 
\2800 „ 6%-os ( hadikötvény, 1299-91 betét

Kukmér, 1916 augusztus 20.
Rájter János

ehk. gyámint. pénztáros.

A bizottság a pénztárosnak nagy gonddal elkészített jelenté
sét s példás buzgóságát elismeréssel s hálával veszi tudomásul.

T -  Az elnökség ez utolsó jelentéssel kapcsolatosan a következő felosz
tási tervezetet ajánlja elfogadásra :

Az egyetemes jubileumi alapra 1000 K.
Nagybarátfalu, Börcs, Alsólendva, Magyarkeresztúr, Szekszárd, Belecska, 

Ujvörösvágás, Zalagalsa, Bakonyszentlászló, Felsőcsalogány, Nagykanizsa, 
Barcs, Sopronbánfalva, Kismarton, Lajtaújfalu, Akaii, Keszthely 100 — 100 K, 
Répceszemere 80 K, A pinkafői árvaház 165 K.
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A Káldy-alapból : Egyházashetye 40 K.
A Berzsenyi Miklósné-alapból : Zalaegerszeg 160 K.
A Lőw- és Véssey-alapból : Kaposvár 80 K.
A Királyföldy-alapból : a felsőlövői tanítóképző-intézet 170 K.
Az Ostffy-alapból : a kőszegi diakonissza-intézet 47 K.
Az egyetemes gyámintézet 800 K szeretetadományára ajánlja az egyház- 

kerületi gyámint. Nagykanizsát, a Kacziány-alap 800 K adományra Szentgott- 
hárdot.

A soproni presbitériumhoz a dr. Palló-féle 800 K segélyre ajánlja : 
Belecskát, Balfot, Zalagalsát. — A 340 K segélyre Hrasztováczot. — Ugyanide 
ajánlóan terjeszti fel özv. Görög Lajosné és özv. Tóth Jánosné kérvényét.

A bizottság ezen nagy körültekintéssel elkészített tervezetet a 
maga részéről helyesnek találja s elfogadásra ajánlja a közgyűlés
nek ; kimondja egyúttal, hogy mindazon kérvények, melyek itt nem 
voltak tekintetbe vehetők, felterjesztendők az egyetemes gyáminté
zethez s ugyancsak oda terjesztendők továbbítás céljából a G. A.- 
egylethez benyújtott kérvények.

Ö . A világi elnök indítványára elhatározza a bizottság, hogy a meg
üresedett egyházkerületi gyámintézeti egyházi elnöki állásra az egyházmegyei 
gyámintézetek által leadandó szavazatok szabályszerű alakban s formában az
1917. évi esperességi gyámintézeti gyűlés után azonnal hozzá küldendők, 

a szavazatbontó bizottságot következőkép állítja össze: Károlyi 
Endre egyházkerületi gyámintézeti v. elnök, Varga Gyula esperes, 
Tompa Mihály lelkész. \

Több tárgy nem lévén, az elnökség a bizottsági ülést imával 
berekeszti.

Pálmai Lajos
h. e. elnök.

Károlyi Endre
v. elnök.

Jegyezte :

Ziermann Lajos
h- jegyző.

7*



Jegyzőkönyv*
F e l v é i e t e t f  a  d u n á n t ú l i  á g .  h i t v .  e v .  e g y h á z k e r ü l e t i  g y á m i n t é z e t n e k  1 9 1 6 .  é v i  

a u g u s z t u s  h ó  2 2 - i k  n a p j á n  N a g y k a n i z s á n  K á r o l y i  E n d r e  g y á m i n t é z e t i  v i l á g i  

e l n ö k  é s  P á l m a i  L a j o s  g y á m i n t é z e t i  j e g y z ő ,  h .  e g y h á z i  e l n ö k  e l n ö k l e t e  a l a t t  

t a r t o t t  ü n n e p i  k ö z g y ű l é s é r ő l .

I -  Az ünnepi közgyűlést a szokásos gyámintézeti istenitisztelet előzte meg, 
amely alkalommal a templomot teljesen megtöltő összesereglett hi vek először 
az „Ébredjetek fel, lássátok“ c., majd, Hütter Lajos nagykanizsai lelkész által 
végzett oltári istenitisztelet után, „Mily boldogok vagyunk“ c. egyházi éneket 
énekelték. — Ezek után Scholtz Ödön esperes Gál. 5., 6. alapján tartalmas, 
épületes egyházi beszédet, majd imát mondott. — A gyámintézeti istenitiszte
letet ének fejezte be.

Istenitisztelet után Károlyi Endre világi elnök nagy figyelem közt a 
következő beszédet tartotta :

Mélyen tisztelt Gyámintézeti Közgyűlés ! Szeretettel üdvözlöm kedves hit- 
sorsosainkat, kik ma itt résztvesznek a mi egyházépítő munkánkban, — és 
tisztelettel köszöntőm kedves vendégeinket. Őkét bizonyára azon tudat, azon 
meggyőződés vezette ide, hogy ami munkánk egyúttal a magyar lélek erősítése.

Tisztelt Közgyűlés, ha ma, egy új egyházi gyámintézeti év kezdetén vissza
pillantok a most lezárt évre, egy frissen hantolt sirhalmot látok, körülötte a 
résztvevők százaival ; felette összeborul egyházkerületi gyámintézetünk gyásza 
a szombathelyi gyülekezetével.

A dunántúli egyházkerület gyámintézetének egyházi elnöke, nt. Kiss 
János lelkész úr f. évi május hó 22-én meghalt. Munkában fáradhatatlan, 
eredményekben gazdag életének fonalát akkor vágta ketté a halál, mikor mi 
bizakodva fordultunk hozzá és széleskörű, fontos munkát reménylettünk tőle. 
— De ne zúgolódjunk. A koporsó csak a porladó testet zárja magába, — az 
ő halhatatlan lelkének munkája minden vívmányával a mienk.

Elnöki jelentésem keretét meghaladó tárgy volna az ő életének, műkö
désének részletezése. Evangélikus lelkész volt minden izében. Meggyőződésé
ben tántorithatlan, finom érzésű, résztvevő, gyengéd, — de tudott erélyesen 
feddeni, ha ennek szükségét látta. Kötelességét minden körülmények között 
teljesítette, a reábizottakat soha, még gyötrő betegségének fájdalmai között 
sem hagyta gondozatlanul. Róla elmondhatjuk, hogy utolsó lehelletéig az 
Urat szolgálta.



Ravatalára helyezett koszorúnk virágai már elhervadtak, csak elismeré
sünk, tiszteletünk és ragaszkodásunk világa ég tovább lelkűnkben, mig majd 
ez is kialszik szivünk utolsó dobbanásával. De emberi emlékezésnél, ércnél, 
márványnál marandandóbb, nemesebb emléket emelt ő magának munkájával 
főképen a szombathelyi gyülekezetben, melyet életre hivott.

Áldott emlékét hálás elismeréssel örökítjük meg mai közgyűlésünk 
jegyzőkönyvében.

Tisztelt Közgyűlés ! Korszakalkotó, világot mozgató esemény évforduló
jának előestéjét éljük és bár egy nagy átok súlya nehezedik Európa népeire, 
— a reformáció negyedik százados évfordulója még sem kerülheti el figyel
münket. Hálát kell adnunk a Mindenhatónak mérhetlen kegyelméért, hogy 
nekünk ily nagy jót adott Benne való hitünkben és Hozzá való reményünk- 
bén. Ünnepet kell ülnünk az Ö dicsőségére. Nem külsőségekben, nem pom
pával — fénnyel, hanem a vallásos hitéletet és felebaráti szeretetet tápláló 
intézmények létesítésével.

Ilyen rendeltetésű jubileumi alap gyűjtésére bocsátót ki aláírási ivet 
egyetemes gyámintézetünk központi bizottsága és örömmel állapíthatom meg, 
hogy a dunántúli egyházkerület a nagy ügyhöz méltó buzgalommal hozza 
meg áldozatát. Ennek illusztrálására szabad legyen említenem, hogy egyház
kerületi gyámintézetünk ez évi összes bevétele 34.83573 K, tehát 15.132 36 K- 
val több a múlt évinél. Biztató jel a jövőre. Szeretett hitsorsosaim, előre a 
megkezdett jó úton, Isten kegyelme velünk lesz.

Tisztelt Gyülekezet ! Mi, kikre ez idő szerint bizta egyházkerületünk gyám
intézeti ügyeinek vezetését, buzdítást merítünk az önök megjelenéséből, melyért 
hálás köszönetét mondunk.

3 -  A közgyűlés a bizottsági jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul 
veszi s határozati erőre emeli.

4 .  Miután a világi elnök a mai istenitisztelet szónokának : Scholtz Ödön 
esperesnek s mindazoknak, kik az istenitisztelet s közgyűlés emeléséhez hozzá
járultak, köszönetét mond s a gyámintézet szent ügyét a hívek pártfogó sze- 
retetébe ajánlja, — a közgyűlést bezárja.

Jegyezte :

Ziermann Lajos
h. jegyző.

Károlyi Endre
V. elnök.

Pálmai Lajos
h. e. elnök.
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A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület tisztikara.

Püspök: Gyurátz Ferenc főrendiházi tag.
Egyházkerületi felügyelő : egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő főrendi- ' 

házi tag.
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 föszámvevő : Szabó Kálmán.
Egyházkerületi ügyész: dr. Kluge Endre és Berecz Ábel.
Alszámvevö: Ihász Ferenc.
Egyházkerületi pénztáros: Weisz Kornél.
Egyházkerületi levéltáros: Bothár Dániel.
Püspöki titkár: Baldauf Gusztáv.

I. Egyházkerületi főiskolai nagybízottság.

Elnökök: Gyurátz Ferenc püspök és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

1. Tagok az egyházkerület részéről:
a) E g y h áz iak : Bognár Endre, Horváth Sándor (paksi), Farkas Mihály, 

Madár Mátyás, Varga Gyula, Beyer Teofil, Németh Pál, Scholtz Ödön, I’só 
Vince, Szabó Kálmán mint főszámvevő. P ó tta g o k : Farkas Elemér, Nagy 
Sándor, Hérints Lajos, Eősze Zsigmond, Pálmai Lajos.

b) V ilág iak : Berzsenyi Dezső, Hrabovszky Mór, Mechwarth Ernő, 
Hajnal Endre, Véssey Lajos, dr. Ajkay Béla, Hering Zsigmond, Hrabovszky 
István, Berzsenyi Sándor, dr. Ostffy Lajos, Berecz Ábel, utóbbi, mint egyház
kerületi ügyész, dr. Schneller Aurél mint egyházkerületi felső leányiskolái 
helyi bizottsági elnök. P ó tta g o k : dr. Stráner Gyula, Mayer Oszkár, dr. 
László Kálmán, Takách Lajos, dr. Móricz Dénes.

c) Ig azg a tó k : 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. 
P ó ttag o k : Rösch Frigyes, Albrecht Alfréd. — Jegyző : Hetvényi Lajos.
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Elnök: Hajnal Endre főiskolai felügyelő.
Tagok: Ziermann Lajos, Hering Zsigmond, Menyhárd Frigyes, Payr 

Sándor, Albrecht Alfréd, dr. Zergényi Jenő, Bancsó Antal, Hollós János, 
Papp József igazgatók, Szabó József tápintézeti igazgató, Dala Jenő jegyző.

III. Egyházkeriiletí legfőbb fegyelmi bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: a) egyházi r észről :  Bognár Endre, Payr Sándor, Horváth 
Sándor (paksi) ;

b) világi  részről :  Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, Mechwarth 
Ernő, Mayer Oszkár.

IV. Egyházkeriiletí törvényszék.

Elnökök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Közbirák: a) egyházi  részről :  Bognár Endre (1918), Varga Gyula 
(1918), Németh Pál (1918), Scholtz Ödön (1919), Pálmai Lajos (1921);

b) vi lági  r észről :  Berzsenyi Dezső (1921), Barcza Géza (1921), 
Hajnal Endre (1918), dr. László Kálmán (1918); c) a t aná r i  ka r bó l :  
Payr Sándor (1918), Szutter Dániel (1921).

d) Jegyzők : dr. Móritz Dénes (1918), Bélák Lajos (1918).
e) Ügyészek: dr. Kluge Endre (1918), Berecz Ábel (1918).

II. Egyházkerületi főiskolai kisbízottság.

V. Egyházkeriiletí pénzügyi bizottság és gyámoldaí igazgatóság, egyúttal 
egyházkeriiletí nyugdíjügy* bizottság.

Elnök: Hering Zsigmond.
Tagok: a) egyházi  részről :  Menyhárd Frigyes, Breyer Jakab, Scholtz 

Ödön, Bancsó Antal, Ziermann Lajos, Varga Gyula, Frühwirth Károly ;
b) vi lági  r észről :  Papp József, dr. Stráner Gyula, Pranger József, 

dr. Démy Lajos, Hollós János, Hajnal Endre, dr. Zergényi Jenő, dr. Mihályi 
Kálmán kulcsőr, dr. Brunner Emil jegyző.

VI. Egyházkerületi népiskolai bizottság.

Elnök: Farkas Mihály és dr. Ostffy Lajos.
Tagok: a) Egyházi  részről :  Eősze Zsigmond, Payr Sándor, Bancsó 

Antal, Hérints Lajos, Papp József, Simkó Endre, Sass István, Benedek Vince, 
Koczor Márton ;

b) világi r észről :  dr. Ajkay Béla, dr Zergényi Jenő, dr. Barcza 
Dezső, Takách Lajos, Boday Dezső, Takách Ferenc.
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Elnökök : Bognár Endre, dr.. Ajkay Béla.
Tagok: a) egyházi  r észről :  Madár Mátyás, Bancsó Antal, Németh 

Pál, Varga Gyula, Farkas Mihály, Horváth Sándor (paksi), Pálmai Lajos, 
Hérints Lajos, Scholtz Ödön ;

b) vi lági  r észről :  Berzsenyi Dezső, dr. Kluge Endre, Mechwarlh 
Ernő, dr. Berzsenyi Jenő (siklósi), Berzsenyi Sándor, dr. Fischer Gyula, 
dr. Grosch József.

VIII. Fgyházkerületí számvevőszék.

Elnökök: Varga Gyula, dr. Ajkay Béla.
Tagok: a) egyházi  részről :  Madár Mátyás, Szabó István ;
b) vi lági  r észről :  Radó Gyula, Berzsenyi Dezső, dr. Móritz Dénes, 

Koczor Márton.
IX . Lelkészvízsgáló bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: Hajnal Endre, Stráner Vilmos, Berzsenyi Dezső, Scholtz Ödön, 
Bancsó Antal, Farkas Mihály. — Pó t t a gok :  Farkas Elemér, dr. László 
Kálmán, dr. Stráner Gyula.

' X . Egyházkerületí tanképesítő bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: Farkas Mihály, Kapi Gyula. — Pót t ag:  Menyhárd Frigyes.

XI. Egyházkerületí leánynevelő-íntézetí felügyelők.
Varga Gyula, Weörös István.

X II. Helyi leánynevelő-íntézetí bizottság. ,

Elnök: dr. Schneller Aurél.
Alelnök: Freyler Lajos.
Tagok: Weörös István, Terplán Jenő, Stefin cr- Ottó, Arató István, 

Hrabovszky Lajos, Róth Jenő, Unger Károly pénztáros, Czeke Gusztáv, 
Terplán Kornél, Balikó Lajos.

XIII. Zsinati törvényeket végrehajtó, illetve szabályrendeleteket készítő
bizottság.

Elnökök: Gyurátz Ferenc püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: a) egyházi  részről :  Bognár Endre, Scholtz Ödön, Horváth 
Sándor (paksi), Ziermann Lajos; b) világi részről :  Nagy József, Berecz 
Ábel, dr. Grosch József, Véssey Ferenc.

VII. Egyházkerület! véleményező bizottság.
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Elnök: (Egyházi választás alatt), Károlyi Endre.
Tagok: Az egyházmegyei gyámintézeti elnökök.

Jegyző: Pálmai Lajos.
Pénztáros: Rájter János.

X V . Báró Baldácsy-alapítványt kezelő bizottság.

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület részéről: Gyurátz Ferenc 
püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő. Pót t ag:  dr. Osttfy Lajos.

XVI. Felsőlövőí tanintézetek bizottságai.

a) Iskolai nagybizottság.
Elnökök : Beyer Teofil főesperes, Hrabovszky István egyházmegyei fel

ügyelő.
Tagok: A dunántúl i  ág. hitv. ev. egyházkerület  által  vá lasz

tot tak:  Geistlinger Páh - Ulreich Pál, Seregély Béla, Freyler Lajos, dr. 
Schneller Aurél, Friedrich G. Adolf.

b) Iskolai kisbizottság.
Elnök: Beyer Teofil.
Tagok: a) h i va t a lból :  Németh Samu igazgató, Stettner Aurél igaz

gató, Graiziger Kornél internátusi felügyelő, Unger Mihály bíró, Kurz János 
egyházgondnok.

b) Felsőlövő által vá l asz to t t  9 tag.
c) A főgimnázium tanár i  karának két, a t aní tóképző- in t éze t  

tanár i  karának egy képviselője.

c) Tanképesítö bizottság.
Elnök: Beyer Teofil főesperes.
Tagok: Geistlinger Pál, Szupper Károly. Pót t ag :  Ulreich Pál és 

Zipser Róbert. v

XIV. Egyházkerület! gyámíntézett bizottság.



Püspöki jelentés
a dunántúli evang. egyházkerület 1916. évi közgyűlése elé.

1 . Az 1914. évben kigyult háború lángjai még ma is lobognak. Még 
nem fáradt el a vész haragja. A hadviselő felek szövetségesül használják fel 
a tudományt és pedig ez nagy hatalom, mely bámulatra keltő vívmányokkal 
tanúsítja folyton emelkedő uralmát béke idején is. Visszatér a múltba s fel
deríti rég kihalt nemzetek eltemetett, elfelejtett alkotásait. Lehatol a föld mé
lyébe s az egymást fedő rétegekből magyarázza a föld alakulásának történetét. 
Távcsöveivel szemlét tart a mennyboltozat csillagtáborán, kiszámítja a boly
gók távolságát, a pályájuk végezésére szükséges időt, a sugárelemzéssel meg
határozza a földünk és az égitestek között levő rokonságot. Céljaihoz eszközül 
használja fel a napsugárt, a gőzt, villanyt, delejt. Az útjában álló akadályo
kon diadalt arat diadal után. Örökhó fedett hegyeken át utat nyit, földterület 
által elválasztott tengereket csatornákkal összeköt s míg ezek habjait óriás 
hajóival szeldeli, repülőgépeivel a levegő magas régióiban szárnyal. A gon
dolatok közlésénél a távolságot már majdnem megszünteti.

A tudomány vívmányai által elragadtatva hajlandó sok ember kétségbe 
vonni a vallás jelentőségét. Sokan a tudományban látják a minden bajtól 
megváltó, a kitűzött célhoz utat nyitó, egyedül boldogító hatalmat. Ennek 
birtokában az utód, midőn látja oly alkotások létrejöttét, amelyeket elődei 
még lehetetlenségnek tartottak : gyakran könnyedén félreveti a transcendes 
irányú hitet s önbizottan mondja, hogy a tudomány emelkedése mellett ma 
már a vallás meghaladott álláspont, amelyre a müveit világ nem szorul. így 
a hires francia csillagász: Laplace, midőn csillagrendszerét I. Napoleon előtt 
ismerteié, ennek e kérdésére: „Hol hagyott helyet a Teremtő munkájának?“ 
büszke mosollyal így válaszolt : „Felség, e hypothesisre nekem nincs szük
ségem.“ Ma is sokszor tapasztalható, hogy mint Pál apostol mondja : „Az 
ismeret felfuvalkodottá tesz“. (I. Kor. 8. r. 1. v.)

Irodalmi téren is nem egyszer találkozhatunk nyíltan vallott oly irány
nyal, amelynek tanai értelmében ma már az erejét érző társadalom a vallásnak 
gyöngeségére emlékeztető korlátáiból kilépett, egyedül az észre támaszkodik 
és joggal, mert tudásával ez a legnagyobb hatalom.

Sokat tehet a tudomány, de távolról sem mindenható. Még mindig van-
E vang . p ü sp ö k i je len té s , 1916. j
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nak előtte korlátok, amelyeken át nem hatolhat. Évezredek óta hangzanak 
nagy, életbevágó kérdések, amelyeknek megoldását epedve várja az ember, 
de amelyekre a tudomány megnyugtató választ adni nem tud. A legművel
tebbek ajakán fel-felfalkad a sóhaj : „Forgó viszontagság járma alatt nyögünk, 
tündér szerencsénk kénye játszva emel, mosolyogva ver le“. Vájjon a műveltség 
terjedésével párhuzamban csendesül-e a panasz, ritkul-e a kétségbeesés ? Hol 
van a tudománynak1 az a hatalma, mely a milliók boldogságán taposó nyo
mort megszüntesse s a siralom völgyén a fájdalom töviseit kiirtsa? Azon 
ellenvetésre, hogy a tudomány célja nem a boldogság, hanem az igazság: 
válaszul azon tényre utalunk, hogy maguk a materiálizmus, monizmus hívei 
épen azért mondják a földi léthez tapadó bajokat enyhítő, a szebb jövendő 
záloga : a remény mellett őrködő vallást mellőzendőnek, mert az ő tanaik 
értelmében a tudomány az embert szabadabbá, erősebbé teszi, így boldogu
lása útját biztosabban egyengeti, mint a vallás. A történet bizonyítja, hogy a 
nagy szellemi tehetségekkel megáldott népek is csak addig haladtak, virágoz
tak, fejtettek ki alkotó erőt, míg az idealizmus volt iránymutatójuk, míg a hit 
ihlette őket ; ennek letörése, az anyagelvüségbe merülés rendszeresen maga 
után vonta a gyors hanyatlást. Mikor az élet tapasztalatai is azt tanítják, hogy a 
szabadságnak nem egyedüli alapja, a lelki erőnek nem kizárólagos támasza a 
tudomány : szükséges ehhez még az ideálizmus is, a kapcsolat a fennsőbb 
világgal. Ez tartja fenn a reményt az igazság végdiadalában, ez erősít az 
életharcon és tanít az igazságért küzdeni, tűrni, ha kell; szenvedni is. Mély 
értelme van a költő azon állításának, hogy önmagában : „a tudás nem áldás, 
a tudomány rideg kútfejénél szomju lelked szomjúság öli meg“. (Tompa M.)

A tudomány akkor gyakorol áldásos hatást az életre, ha vívmányainak 
alkalmazásánál a hit és az emberszeretet az irányadó. Ha a rideg önzés, az 
irigység, gyülölség, fékezhetlen birvágy szolgálatába áll : akkor munkája 
nem a napsugár éltető erejét, hanem a dúló zivatar, a jégverés romboló erejét 
mutatja. Anyagi és erkölcsi javak pusztulását jelenti, oly küzdelmet indít meg, 
mely fennakasztja az igaz műveltség emelkedését, bénítólag hat az emberiség fej
lődésére is. Ezt cáfolhatlan példákkal bizonyítja a történet. Erre emlékeztet a több 
földrészre kiterjedő jelen világháború is. Az egyik hatalom — az angol — megiri
gyelte fajrokona, a német nép versenyképességének — az ipar és kereskedelem te
rén — növekedését, szövetkezett boszut szomjazó franciával, az osztrák-magyar 
birodalom felosztására összeeskütt orosz, szerb, olasz kormányokkal. A fenyegetett 
német, osztrák és magyar kényszerítve voltak fegyvert fogni védelemre. A harc 
kitört s azóta szűnni nem akaró hévvel tombol, mint félelmes vihar. Amerre halad, 
nyomában a pusztulás döbbentő nyomait mutatják városok, falvak. A harc
tereken vér áztatja a tél havát, a tavasz letaposott virágait. A küzdők távol 
otthonában ezrenként öltöznek gyászba a ház támaszát, reményét sirató csa
ládok. Megritkul a munkaerő a műhelyekben, üzletekben ; gyermekek, nők 
váltják fel a munkabíró férfiakat a szántóföldeken. Hadba vonultak a fegyver
képes tanítók, így sok helyen zárva maradtak az iskolák ; a gimnáziumokból
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még tanulmányaik befejezése előtt az ifjakat nem felsőbb iskola, hanem a 
hadi lobogó várja. Másrészről egyre súlyosabb feladat a családfenntartás, 
naponként elviselhetlenebb a drágaság. Mindig több családban eltörik a ke
nyérnek botja, szaporodnak a munkaképtelenekké vált rokkantak. A háború
nak pusztító ereje annál rémesebbé válik, minél hathatósbb, sujtóbb fegyvereket 
nyújt a haladó tudomány a hadviselő feleknek. Amit az emberi tudás hosszú 
időn át kitartó türelemmel, lelkesedéssel létre hozott : azt — mint Kronos saját 
magzatait — röviden, napok, órák alatt képes megsemmisíteni.

. Hogy az emberi szenvedély mégis a háborút nem teheti szakadatlanná 
vált átokká, ezt köszönhetjük egy másik hatalomak : a vallásnak. Ez nem 
ellensége a tudománynak, sőt kultiválására buzdít. Maga a biblia is azt hir
deti, hogy: „Elvész a nép, mely tudomány nélkül való“. (Hoseás 4. r. 6. v.) 
Azért : „Vegyétek inkább a tudományt, mint a választott aranyat“. (Péld. 8.
10. v.) A tudomány, midőn az igazságot kutatja, az erkölcsi szabadságnak 
emelésén is közremunkál, mert felment a babona, tudatlanság béklyói alól, 
uralomra segít a rosszindulatok felett. Üdvözítőnk, a nagy feladatra küldött 
tanítványokat így biztatja : „Megismeritek az igazságot és az igazság szaba
dokká teszen titeket“. (Ján. 8. r. 32.)

De a még mindig korlátok között mozgó tudomány az érző keblű em
berre nézve a vallást nélkülözhetővé nem is teheti, mert ezzel az erkölcsiségnek 
védő oszlopa is ledőlne. A hit, midőn a teremtő és gondviselő Istenre emlé
keztet s a szeretet eszméjének megvalósulását ismerteti meg velünk Jézus 
életében, ki az emberiség boldogságáért áldozta fel magát és követői elé is 
szeretetet állítá legelső törvényül : akkor egyszersmind folyton figyelmezteti a 
halandót, hogy tetteiért felelősséggel tartozik s ha egyedüli vezére az igazságot 
letipró önzés, amelynek követésével embertársára nézve csapássá teszi a tudo
mányt is, törekvésével átkot gyűjt saját életére, emlékére. A lélekben végül is a 
hit által felkeltett lelkiismeretnek vádjaival szemben törekszenek még a jogtala
nul támadó felek is eljárásukat igazolni. A béke lelkes barátainak vallják magu
kat, a háborúnak okát ellenfeleikben keresik, mert annak átkaiért nem akarják 
a felelősséget vállalni. Igyekeznek minden áron az igazság, az emberiség 
közös, szent érdekének védelmezőikép állani a világ előtt. Minél világosabban 
látják a népek az éveken át dúló világháborúnak életpusztító nyomait, mi
nél szélesebb körben nyilatkozik meg ellenségeinknél a meggyőződés, hogy 
ezt nem a boldogulásukat, a békés munka terén kereső népek óhajtása idézte 
elő, hanem a hódításvágytól ragadt, önző vezetők hiúsága, megfizetett izgatók 
bujtogatása : annál inkább elveszítik a talajt lábuk alól a háború tüzét gyuj- 
togatók. Annál hamarább elvonul a vész, visszatér a béke, amely mellett 
azután határozottabban őrködik a felelősség érzete.

A hit, hogy az Isten mindeneknek Atyja, kelti fel a meggyőződést, hogy 
az emberek — mint ugyanazon mennyei Atyának gyermekei — testvérek. 
Kötelességünk mindenkiben, bármely népfajhoz tartozzék, bármely szertar
tással imádja az Istent — elismerni a testvért s követni az erkölcsi törvény

1*
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intését: „Amit nem kivánsz magadnak, ne tedd azt embertársadnak“. Hitéről 
az ember felebaráti szeretettel tesz bizonyságot. A felebaráti szeretetnek üdvös 
hatása mellett tanúskodik minden tiszta öröm, mi az életet kedvessé teszi, 
ennek értéket ad. Ez őrködik a békesség mellett, csendesíti az indulatok há
borgását. Ebből fakad a részvét, mely a balsors csapásait enyhíti, az eleset
tet felemeli, a boszu, harag által vagdalt sebeket gyógyítja, fáradhatatlanul 
gyűjti az áldozatot a szenvedők nehéz terhének elviselhetővé tételére. Az 
istenfélelem és felebaráti szeretet élő, mindig hangosabban szóló tiltakozás a 
puszta önzésből indított támadó háború ellen, mely minél tovább hatol, annál 
több nyomorral tölti el az életet. Minél szilárdabb lesz a társadalom lelki 
világában az élő hit, minél általánosabb lesz a nagy parancsolatnak, a sze
retetnek uralma: annál biztosabb alapon fog nyugodni az igazság és a bé
kesség a népek között.

Munkáljunk közre buzgón a műveltség terjesztésén, örüljünk a tudomány 
folyton tovább haladásán, de e mellett ne felejtsük, hogy az emberre nézve 
mellőzhetlen utitárs a vallás, mint az ideálizmus közvetítője, a remény fenn
tartója, az erkölcsiségnek támasza. A hit az emberszeretettel egyesülve a csa
ládi boldogságnak, a társadalmi rendnek, egyetértésnek pótolhatlan alapja.

£2- Az egyházak nagy feladatot teljesítenek, mikor híveik keblében a 
vallásos érzést ápolják, ezzel az erkölcsi felelősség tudatát ébren tartják s a 
febaráti szeretet törvényét, mint mindenek iránt tartozó kötelességet hirdetik. 
Ez a munka nem rombol, hanem épít; úgy az egyén, mint az egész társa
dalom életére áldást hozó, mert megóv az anyagelvüség rabszolgálatától, mi 
az emberben csak az állatot mutatja, fenntartja a buzogást magasbb eszmékért, 
a hitben biztosítva az erőt a tovább haladásra.

Egyházunk rendeltetését ismerjük s ez arra int, hogy betöltésében híven 
támogassuk. A folyó rettenetes háború vészhullámai hatásaikban döbbentően 
bizonyítják, hogy a csak földiekre támaszkodó remény gyönge. A hatalmasok 
biztos számításait csalódás követi, minden emberi erősség-ingatag, az élethez 
nagyon is közel van a halál. De tapasztalható az is, hogy a baj, csapás míg 
egyrészről a gyarlóságra emlékeztet s lever, másrészről oda utalja az embert 
felkeltett amaz örök hatalomhoz: Istenhez. Ott a lélek hitével menedéket talál. 
Hogy a halandó a nehéz napokban is ingadozás nélkül hordozhassa a köte
lesség terhét és törhetlen bizalommal vívhassa a harcot a nemes cél előtt álló 
akadályokkal : nem nélkülözheti ama lelki erőt, amelyet a szívben gyökeredző 
hit ápol. A földi léthez fűződő sok csalódás, a szenvedés megértetik az em
berrel, hogy: „. . . . drága kincs a hit, mely tűrni és remélni megtanít“. Ha 
elismerjük a vallásnak az egész életre kiható jelentőségét, ha látjuk ennek 
nemesítő hatását az erkölcsi viszonyokra, felemelő, biztató erejét, az élet
ostromló sors csapásai között: kell, hogy megértsük az irás intő szavát: 
„Tartsd meg, ami nálad vagyon, hogy senki el ne vegye koronádat“. Meg
tartsuk e szent örökséget, a vallást. A vallásos nevelés legyen a szemeink
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elől soha nem tévesztett főcél. Ezt a célt szolgálják tanintézeteink minden 
fokon. Tekintse minden lelkész első kötelességének az őrködést, hogy a gyü
lekezet iskolájában ne csak tantárgy legyen a vallás, hanem a gyermek lelké
ben gyökeret verve fejlődjék ott mint Istenben való élet. A tanítók úgy töltik be 
tisztük minden igazságát, ha felfogják a szentirás e szavainak értelmét: „Isten
félelem a bölcsesség kútfeje“ és hivatásuk átérzésével nevelik a gyermekeket 
az Úrhoz vezető intésben és oktatásban. Úgy lesz nevelő munkájuk igazán 
áldásos, ha örömüket találják azon törekvésben,' hogy a gondjaikra bízott 
zsenge ifjúság növekedjék ne csak testének állapotában, hanem bölcsességben, 
Isten és emberek előtt való kedvességben is. Annál is inkább gondoskodnunk 
kell, hogy ne csak a tanítás, hanem a vallásos nevelés munkáját is szent 
feladatnak tekintsék a tanítók, mert az elemi népiskola által adott irányban 
halad tovább, fejlődik a növendék gondolkozása, erkölcsi érzése. A család és 
az iskola rakják le a jellem alakulásához az első alapköveket.

A középiskolai oktatásnál is legelső sorban méltó a figyelemre a vallás, 
az erkölcsiség szilárd támasza. Az illető tanárok itt sem fejezik be feladatukat 
a hittan magyarázatával, emlékeltetésével. Szükséges e mellett gondoskodás, 
hogy a vallásos érzés a szívben tovább ápoltassák, a vallásszeretet, hit
hűség az ifjúság lelki életével elszakíthatlanul egyesüljön. Csak így várható, 
hogy az intézetből kilépve az ifjú nemes ideálizmust hoz magával az élet 
mezejére. Az erkölcsi felelősség tudatával teljesíti kötelességét. Önzetlenül tud 
küzdeni magasbb eszmékért s meggyőződésének nem anyagi érdek, hanem a 
felismert igazság marad minden kísértések között is vezére.

3 .  Legyen mindenik lelkész a maga gyülekezetében az evangéliomnak 
igaz apostola. Munkálkodjék lankadatlan az élőhitnek erősítésén, az egyházias 
buzgóság élesztésén. így gyűjtögetheti ő is az egyház szebb jövőjének zálo
gait. Igaz volt és igaz marad, hogy akinek hite van, azé a jövendő. Mint 
János apostol mondja : „Az a diadal, mely a világot meggyőzi, a mi hitünk“.

A háború lezajlásával előreláthatólag új és új problémák lépnek előtérbe 
társadalmi úton is. Az idő az életerő új bizonyságait fogja követelni egyhá
zunktól. Ha itt csak kishitűséget, terjedő hitközönyt, másrészről egyenetlen
séget, széthúzást talál, akkor csak aggodalommal gondolhatunk egyházunk 
jövőjére. A sors az igaz ügyért lelkesedést, áldozatkész életerőt célhoz segíti : 
a habozást, hitevesztett csüggedést eltiporja.

A gyülekezetekben hathatósan emeli a ragaszkodást a valláshoz a lelki- * 
atyai munkásság, amely megérteti a néppel, hogy az egyház neki jóltevője, ki 
mint édes anya, ki fiait szeretettel gondozza, boldogulásukat szivén viseli. 
Éleszti az egyháziasságot vallásos esték rendezésével, nőegylet, gyülekezeti 
énekkar, ifjúsági egylet szervezésével, melyek a tagokat az egyház érdekében 
egyesült erővel munkálkodásra, nemes célokért áldozásra tanítják. Nagyon 
fontos a belmissziói munkásság ernyedetlen folytatása. Amily mértékben 
emelkedik az evangéliomi szeretet, élénkül a részvét, mely a szent ügyért
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áldozni tud, a szerencsétlenek, elhagyottak előtt vigaszforrást mutat: azon 
arányban szilárdul a hívek seregében az összetartozás tudata, a törhetlen 
hűség az egyházhoz, mely az evangéliomot nemcsak szívvel, de tettekkel is 
hirdeti.

4 -  Az egyháziasságnak egyik bizonysága a templomnak mindig tisztán, 
rendben tartása, mindattól megóvása, mi a kegyeletet sértené. A templom 
egyedül lelki épülésre, Isten dicsőítésére emelt szent hajlék. Őszintén sajnál
nunk kell, hogy tényleg még a templomot gyakran más célokra is használják. 
A legtöbb gyülekezet iskolái a templomban tartják a vizsgákat, mellyel a 
jelenlevőket sokszor derült hangulatra keltik, mulattatják, bár máshelyen nem 
sértők, de a templom rendeltetésével az ily vizsgák tartásával előfordulható 
jelenetek nem egyeztethetők össze. Sok gyülekezetben a templom ma is az 
évenként többször tartatni szokott gyűléseknek, a választási közgyűléseknek 
is színhelye. És pedig nem tagadható, hogy az ily gyűléseken többször erős 
hullámzásba jön az indulat s ennek nyomán eltűnik az áhítat. Néha zajossá 
válik a tárgyalás; az egyik szónokot megéljenzik, a másikat lehurrogatják. 
A harag kifakadásai hangzanak, sértő gyanúsítások vagdalnak sebeket a szi
veken. Mindenki érzi, hogy ily esetek tördelik a szenthely iránt tartozó 
kegyeletet s bénítólag hatnak a templom vonzóerejére is. Épen azért oda kell 
törekednünk, hogy minden ily botránkoztató mozzanatok lehetősége is kizáras- 
sék a templomokból. Az Úrnak háza imádság háza, kötelességünk őrködni, 
hogy ne legyen a szenvedélyek harcterévé. E célból igen óhajtandó volna az 
egyházkerület részéről oly értelmű határozat hozatala, hogy a templomban 
tiltva van iskolai vizsgálatok s közgyűlések tartása. Úgy a vizsgák, mint a 
gyűlések megtarthatók az iskolateremben. Az erősebb, nagyobb lélekszámmal 
biró egyházközségek a templom iránt érzett tisztelettől indítva, építsenek meg
felelő nagyságú tanácstermet, melyben a gyülekezeti és egyházmegyei gyűlé
sek is helyet találnak, városokban — mint a győri és pápai gyülekezetek 
tanácstermei is tanúsítják — az egyházkerületi közgyűlés is végezheti feladatát.

Lelkészválasztási szabályrendeletünk egypár pontjának megváltozta
tása nagyon indokolt volna. Ez idő szerint a lelkészi vizsgát letett, felavatott 
segédlelkész rendes lelkésszé megválasztását a szabályrendeletünk csupán annyira 
korlátozza, hogy egy évi kápláni működésre kötelezi, de ezén időből is a 
püspök egy részt elengedhet. így a fiatal segédlelkész alig egy évi gyakorlati 
munka után megválasztható a legelső, legnépesebb gyülekezetbe, amelynek 
pedig adminisztrálása, lelki gondozása több tapasztalást, gyakorlati ismeretet 
igényel. Másrészről a már 8—10 év óta a kevés lélekszámmal biró, gyönge 
egyházközségben szolgáló jeles tehetségű lelkész sok esetben figyelmen kívül 
marad s ott éri az öregség, hol rendes lelkészi munkáját megkezdte. A gyüle
kezetek, ha a lelkész betegsége idején káplán volt náluk, vagy annak elhalá
lozása után adminisztrátor küldetett hozzájuk: megválasztják azt. Sokszor
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tekintetbe jön ily alkalommal azon körülmény is, hogy ha őt választják meg 
a hívek, akkor a gyülekezet egy távolabbi egyházközségből meghívott családos 
lelkész oda szállításának költségeitől mentve lesz. Minden elfogulatlan bíráló 
belátja, hogy a szabadság túlzásba vitele a választásnál egyházunkra nézve 
több tekintetben káros hatású..Az államban nemcsak az egyén, de a közsé
gek, városok is kötelesek elhatározásukat a legfőbb állami érdeknek aláren
delni. Egyházi téren is célszerű volna, a gyülekezetek lelkészválasztási szabad
ságának a közegyház érdekében bizonyos mértékben szabályozása.

Tanácsos a nemes ambíció előtt itt is térnyitás, a lelkész előtt ügybuzgó 
munkássága nyomán a nagyobb gyülekezetbe juthatás reményének fenntartása. 
A lelkészek apostoli buzgóságának fokozására emelőleg hatna oly intézkedés, 
hogy egy bizottsággal tárgyalva a kérdést, a püspök maga állapítaná meg 
a jelöltséget 3 vagy 4 jelölt megnevezésével és a gyülekezet ezek közül vá
lasztana lelkészt szabályszerű választási eljárással. Vagy pedig a gyülekezet 
jelölne ki hármat, illetőleg négyet s a püspök által ezek közül kijelölt meg
választásával töltené be a gyülekezet az üresedésben levő lelkészi állást. 
Hogyha ezen módosítást az egyházkerület az egyháztagok szabad választási 
jogával nem tartaná megegyeztethetőnek : akkor még ajánlható oly értelmű 
határozat, amelynek értelmében a gyülekezetek erejük, népességük szerint 
három osztályba soroztainak azon kijelentéssel, hogy az első osztályba foglalt 
kisebb, gyöngébb gyülekezetekbe megválasztáshoz szükséges feltétel legalább 
egy évi kápláni szolgálati idő. A második, erősebb gyülekezetbe megválaszt
ható az, aki két évi kápláni, vagy legalább egy évi rendes lelkészi szolgálati 
időt mutat fel. Végül a legnagyobb, a legerősebb egyházközségek lelkészt 
választhatnak azok közül, akik három évet töltöttek kápláni szolgálatban, 
vagy legalább két évig voltak más gyülekezetben rendes lelkészek.

A választási eljárásnak ily mértékben korlátozása nem sértené a szabadság 
lényegét, mig másfelől serkentőleg hatna az először legkisebb gyülekeze
tekbe jutott lelkészekre, hogy talentumaikat minél eredményesebben gyümöl- 
csöztessék az egyház szolgálatában. A lelkésznek pedig ernyedetlen tevékeny
sége a választott munkatéren nemcsak gyülekezetének hasznos, de a köz
egyházra is kihat.

6 .  Ma már gyülekezeteink nagyobb részének iskolájában nem egy, 
hanem több tanteremben folyik az oktatás, több tanító van alkalmazásban, 
Célszerű volna a rend érdekében az egyházkerület részéről oly értelmű hatá
rozat, mely a több tanítóval biró gyülekezeteket felhívja, hogy a tanítók 
egyikét némi szerény tiszteletdíj mellett válasszák meg igazgató-tanítónak, 
ki a saját tantermében az oktatásnak az eddigi módon teljesítése mellett az 
igazgatói teendőket is végezné.

T .  Amit az érdekeltek már évek óta vártak: a felső leányiskolák újjá
szervezésének tervezete elkészült. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium
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e cim alatt tette közzé : „A leányközépiskolák szervezete és rendtartása“. A 
leányközépiskolák elnevezése alatt a felső leányiskolák s a velük kapcsolatos 
leánygimnáziumok és felső kereskedelmi leányiskolák értendők. E leányközép
iskolák két-, alsó és felső tagozattal bírnak. Alsó tagozatuk közös és négy 
tanfolyamból áll. Ezen alsó tagozat azonban mindig kapcsolatban van egy 
felsőbb tagozattal; magában nem állhat fenn. A felsőbb tagozat háromféle 
irányú.

Az I. az általános nőnevelő irányú felső leányiskola, melyben az alsó 
négy osztályon túl három felső osztály következik. Vagy is az új felső leány
iskola 7 osztályt foglal magában.

A II. a nőnevelő iránya mellett a főiskolai tanulmányokra előkészítő 
leánygimnázium. Ebben az alsó négy osztály négy felsőbb osztállyal van 
kapcsolatban. Vagyis a leánygimnázium 8 osztályból áll.

A III. a nőnevelő iránya mellett kereskedelmi életpályákra is előkészítő 
felső kereskedelmi iskola. Ebben az alsó négy osztályt három felső osztály 
követi. így a felső kereskedelmi leányiskola 7 osztályt számlál.

Az I. irányú intézet neve : felső leányiskola.
A Il.-iké: felső leányiskola és leánygimnázium.
A III.-iké : felső leány- és kereskedelmi iskola.
A létező felsőbb leányiskolák fokozatosan vagy a jelzett leányközép

iskolák egyikévé, vagy polgári leányiskolákká alakítandók át.
Az egyházkerületnek bölcs belátásától függ, vájjon kőszegi felsőbb 

leányiskoláját hét osztályú felső leányiskolává bővíti-e ki, vagy pedig leány- 
gimnáziummá alakítja át, illetőleg felső kereskedelmi iskolával hozza kapcso
latba.

A leányközépiskolák szervezetét s tanrendjét tárgyaló munkálatot ki
adtam Budaker Károly felső leányiskolái, Papp József tanítóképző-intézeti 
igazgató és Kapi Gyula nyug. tanítóképző-intézeti igazgató uraknak, azon fel
hívással, hogy közelebbről ismertetve, terjesszenek a főiskolai nagybizottság 
folyó évi gyűlése elé véleményes javaslatot azon kérdésben : mely irányban 
volna a felsőbb leányiskola átalakítása az ev. nőnevelés érdekében óhajtandó.

A z  e g y h á z k e r ü l e t i  e v a n g é l i u m i  e g y e s ü l e t  m u n k á s s á g a  a  m ú l t  1 9 1 4 / 1 5 .  é v b e n .

S» Van szerencsém az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszteni az 
egyházkerületi evangéliumi egyesület 1915 augusztus 16-án Czelldömölkön 
tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét. E jegyzőkönyv magában foglalja az 
egyházmegyei lelkészegyesület évi munkásságáról szóló jelentéseket. Meg
emlékezik a püspöki kérdőpontokra a lelkészegyletekhez beadott munkákról. 
E kérdőpontok a következők :

1. A zsoltárok könyvének jelentősége. 2. Rokon vonások és különbsé
gek a buddhizmus és a keresztyénség erkölcstana között. 3. A nevelés iránya, 
célja az ó-, közép- és új-korban. 4. Mely népek gyakoroltak legnagyobb
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hatást az emberiség haladására s mily irányú alkotásokkal ? 5. Hogyan éleszt
heti a lelkész hathatósan a nép ragaszkodását, tiszteletét az egyház iránt?
6. A materiális világnézet terjedése és vallásellenes iránya. Hogyan tölti be 
ezzel szemben a lelkész hit- és egyházvédő tisztét?

Részletesen ismerteti a jegyzőkönyv az egyházmegyei belmissziói egye
sületek ügybuzgó tevékenységét.

Az egyesület bevétele az 1914 — 15. évben 1087 K 83 f, kiadása 599 K 
83 f, pénztári maradék 488 korona.

Az egyesület vagyona összesen : 4364 K 04 fillér.
Ezúttal is melegen ajánlom az egyházunk ügyét szivükön hordozó 

egyháztagoknak a belépést az egyházkerületi evangéliumi egyesület tagjai 
sorába. Tagsági díj évi 2 korona. Alapító tagdíj 50 koronától kezdve feljebb.

ö .  A lelkészek s tanítók az 1915—16. egyházi közigazgatási évben is 
híven betöltötték tisztük igazságát. A rendkívüli, nehéz viszonyok között meg- 
sokasult a lelkészek, tanítók teendője, gondja, de az aggodalomteljes idők 
csak fokozták kötelességérzetüket. A reá bízott körben mindenik igaz hűséggel 
állott helyt, nem fáradtak el az egyház, a társadalom és a honvédelem által 
felmutatott nemes célok támogatásában, ezek iránt a részvét élesztésében.

Még mindig nehéz idők járnak, a harc e drága örökségért, a hazáért, 
szabadságért még folyton űj és új áldozatot követel. Szükségesebb, mint 
valaha, hogy a gondek terhe alatt fáradozó, tőlük távol küzdő, támaszuk után 
aggódó, vagy messze földön, jeltelen sírokba hullott kedveseiket gyászoló s 
gyakran tanácsban megfogyatkozott családok közelében ott legyen a lelkiatya 
élő hitével, szeretetével, mely a csüggedőt bátorítja, az elesettet felemeli, a 
megkeseredett sziveket megvigasztalja, a nyomorúság ostroma alatt kétségbe
eséssel vívódókat imádkozásra hívja, tűrni és remélni tanítja. A közügy érde
kében is igen fontos a hivatását átérző lelkész szolgálata. Ö ápolja gyülekeze
tében az istenfélelmet, a reményt és pedig a nép csak addig tud kitartóan 
küzdeni nagy célokért, addig lelkesül, marad rendületlen a válságos időkben 
is, mig istenfélelem a vezére, meg van hite s ez biztatja a szebb jövő remé
nyével.

A békesség visszatértével sem fogy a lelkész munkája. Öt is várja eny
hítésre : az a sok vérző seb, amelyet a vészteljes háború vagdal az életen. 
Akik nyomorékokká váltak a haza védekezésében : a részvét támogatására 
szorulnak. Az állam maga nem szüntethet meg minden bajt, szükséges a tár
sadalom jóakarata is a szerencsétlenek támogatásához. Nagy számmal találja 
itt a békesség a harctéren elhullott vitézek szegény árváit, akikről gondos
kodni mindnyájunknak szent kötelességünk. Megszaporodnak a munkaképte
lenné lett szegény öregek, akik hősi halált halt gyermekeikben elvesztették 
gyámolukat, reményüket. A lelkiatyákra vár legelső sorban a hivatás, hogy 
társadalmi téren áldozatkész buzgalommal élesszék a könyöriiletet a nyomo
rultak iránt, legyenek apostolai a mindeneket jóltevö szeretetnek. Karolják fel
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az elhagyatottak ügyét, törekedjenek menhelyet biztosítani a szomorú sorsra 
jutott árváknak. Ha a sorsüldözött előtt máshol bezárul az ajtó, ha keservének 
meghallgatására más ném ér rá : találjon mindig nyitott ajtót, részvétet a lelki
atyánál. Ö meghallgassa a panaszt, legyen kész a tanácsadásra, vigasztalásra, 
nyújtson testvérkép mentőkezet a nyomorúság súlya alatt roskadó felé, ne 
fáradjon el a hívek gondozásában, a jóltevő szeretet munkájában. Társadalmi 
téren is szóval, jó példával támogasson minden olyan mozgalmat, amely 
önzetlenül, emberszeretetből munkálkodik a háború nyomán támadt bajok 
orvoslásán. Legyen mindig ott, ahol az igazságot kell védeni, az elhagyottak 
ügyét felkarolni, a békesség, testvéri egyetértés kötelékeit megerősíteni. Ily 
irányú munkássággal áldássá teszi életét az egyházra s a társadalomra nézve.

L e l k é s z a v a t á s .

Í O -  A theol. akadémia IV. évfolyamát végzett ifjak az 1915. évben 
szeptember 9-én tették le a szakvizsgát, 10—11-én pedig a lelkészi vizsgát 
Sopronban, ugyanott tartottuk szeptember 12-én a lelkészavatást is.

Lelkészi fölavatást nyertek : Bachát István, Egyed Bertalan, Frank Károly, 
Godina István, Kéri János, Novák Rezső, Schlitt Gyula, Takáts Béla és 
Tomka Gusztáv. A felavatásnál segédkeztek: Bancsó Antal theológiai igazgató, 
Menyhardt Frigyes, Ziermann Lajos, Pöttschacher István soproni, Farkas 
Elemér büki lelkész urak, továbbá Payr Sándor, Pröhle Károly, Stráner Vilmos, 
Kiss Jenő theol. akad. tanár urak.

A felavatott segédlelkészek a következő sorozatban nyertek elhelyezést: 
Bachát István Szombathelyen, Frank Károly Felsőlövőn, Kéri János Nagy- 
alásonyban, Godina István Bükön, Novák Rezső Czelldömölkön, Schlitt Gyula 
Sopronban, Tomka Gusztáv Pápán foglalt el segédlelkészi állást; Egyed 
Bertalan engedéllyel Ábrahámfalván vállalt nevelős kápláni állást, Takáts Béla, 
mint Németh Pál esperes úr káplánja Niklán, Berzsenyi Sándor egyházmegyei 
felügyelő úr házához hivatott meg nevelőül.

Templomavatás az 1915. év folyamán egyházkerületünkben 
dúlt elő.

I s k o l a i  ü g y e k .

nem for-

1B„ A soproni evangélikus főgimnáziumba beiratkozott az 1915—16. 
tanévre összesen 285 növendék. Ezek közül ev. 233, ref. 7, róni. kath. 25, 
izr. 20.

A felsölövöi főgimnáziumba beiratkozott növendékek száma összesen
162. Ezek közül ev. 76, ref. 15, róm. kath. 59, izr. 12.

A bonyhádi főgimnáziumba felvett növendékek száma 328. Ezek közül 
ev. 141, ref. 25, róm. kath. 123, gör. kel. 7, izr. 32.

A soproni tanítóképző-intézetbe fölvett növendékek létszáma összesen 75. 
Ezek közül ev. 55, ref. 4, róm. kath. 14, izr. 2.
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A felsőiövői tanítóképző-intézetbe beiratkozott összesen 47 növendék. 
Ezek közül ev. 22, ref. 3, róm. kath. 22.

A kőszegi felsőbb leányiskolánál beiratkozott az első osztályba 24, a 
másodikba 21, a harmadikba 28, a negyedikbe 21, az ötödikbe 7, a hato
dikba 8, összesen 109. Ezek közül ev. 83, ref. 7, unitárius 1, róm. kath. 6. 
izr. 12. Az internátusba fölvétetett 67.

A soproni tlieológiai akadémia első osztályába fölvétetett 3, a máso
dikba 4, a harmadikba 8, a negyedikbe 11, összesen 26.

A theológiai akadémiánál fölvételre többen jelentkeztek. Mielőtt azon
ban beiratkozhattak volna, hadiszolgálatra kellett bevonulniok s még ma is 
a harctéren vannak. Ennek következménye az I. tanfolyamu hallgatók 
kevés száma.

I S -  A tápintézetek, internátusok fenntartása az aggasztóan emelkedő 
drágaság folytán a fenntartó hatóságokra nézve valósággal súlyos feladattá 
vált. A tápintézeti díjat soproni tanintézeteinknél is tetemesen emelni kellett. 
Az előbbi 20 korona helyett 35 korona volt a havi tápintézeti ellátási díj 
reggeli nélkül. Hálás köszönettel tartozunk Groszner János vendéglős úrnak, 
hogy a jelen rendkívüli drágaság mellett ily összegért biztosított növendé
keinknek tisztességes ebédet, vacsorát.

1 3 -  A főgimnáziumi és tanítóképző-intézeti 18 — 19 éves növendékek 
haladása a háború miatt nem folyhatott zavartalan, többen közülök már az 
ősszel, mások tavasszal kénytelenek voltak az iskolát elhagyva hadiszolgá
latra bevonulni. Ezek számára, hogy egy tanévet ne veszítsenek, miniszteri 
rendelet alapján főgimnáziumaink és tanítóképző-intézeteink folyó év május 
25-től junius 25-ig terjedő egy hónapi időre vizsgához előkészítő tanfolyamot 
rendeztek, amelynek végén a harctérről e célból hazabocsátott tanulók vizsgát 
tettek s bizonyítványt nyertek. Soproni főgimnáziumunkban 26, a felső
lövőiben 12, a bonyhádiban 23; a soproni tanítóképzőben 25, a felsőlövői
ben 8 ifjú vett részt az előkészítő tanfolyamon.

1 4 -  Érettségi vizsgái kormánybiztosokul a tanév végén tartott érettségi 
vizsgákhoz a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 35079. számú 
rendeletével kinevezte a bonyhádi főgimnáziumhoz dr. Reichenhaller Kálmán 
igazgató, budapesti V. kér. állami főreáliskolai tanár, a felsőlövői főgimná
ziumhoz dr. Wallentinyi Dezső rimaszombati egyesült protestáns fögimn. 
tanár, a soproni főgimnáziumhoz dr. Pröhle Vilmos nyíregyházai ág. hitv. 
ev. főgimn. tanár, tud. egyet, magántanár urakat.

1 5 .  A drágaság a tanárokra s a készpénzjavadalommal biró lelké
szekre, tanítókra is nyomasztó teher s folyton nehezebbé teszi a kérdést : 
hogyan tartható fenn a család a négy s több év előtt megállapított s ma is
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ugyanazon fokon álló fizetésből, mikor az élelmi s ruházati cikkek ára 
három-, négyszerié is több, mint két év előtt volt. Az állam méltányolta a 
tisztviselőknek a rendkívüli viszonyok között súlyosabbá lett helyzetét és 
segélyezésükre a kormány javadalmuk 20%-át utalványozta ki havi részletek
ben. E segélyezést kiterjesztette a tanárokra s tanítókra is. A hallatlan 
drágaság mellett a segélyzésnek ezen mérve elégtelennek bizonyul, ennek 
emelése céljából a törvényhatóságok körében már megindult a mozgalom és 
ez bizonnyal nem is fog sikertelen maradni. Tanáraink, tanítóink az idők 
súlyának arányában nagyobbmérvü államsegélyben fognak részesülni.

1 6 . A drágasági pótlék jellegű államsegélyt élvezők köréből a lelké
szek eddig kimaradtak és pedig ezek is érzik a megváltozott viszonyok 
hatását. A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 129. §-a alatt az 
ínséges helyzetbe jutott lelkészek segélyezésére a négy kerület részére egyen
ként 10—10 ezer koronát szavazott meg a tartalékalapból. Egyházkerületi 
felügyelő úr Öméltóságával a 10.000 korona összegnek felosztására az 
egyházkerületi pénzügyi bizottságot kértük fel. A szükséglet azonban ezzel 
távolról sem volt fedezhető.

Részemről körlevélben hívtam fel a gyülekezetek figyelmét azon tényre, 
hogy a háború folyományakép ez idő szerint a megélhetés föltételei különösen 
megnehezültek azon szellemi munkásokra nézve, akik meghatározott s már 
régebben, béke idején megállapított javadalmat élveznek, legelsősorban azokra, 
akiknek fizetése készpénzből áll, fizetésük ugyanaz maradt, mint aminő 
évekkel ezelőtt volt a kedvező időben, most pedig a családfönntartás kétszer- 
háromszorta több kiadást követel. A nehéz viszonyokra utalással fölkértem a 
gyülekezeteket, hogy méltányolva a lelkészi munka fontosságát — miután a 
lelkészekét az állam nem részesíti mint a tisztviselőket s tanítókat 20%-os 
drágasági pótlékban — ajánlják föl lelkészeiknek fizetésük 20%-át segélyül a 
háború idején. Néhány gyülekezet e felhívásra kisebb, vagy nagyobb összeg
gel könnyítette a lelkészeknek súlyossá vált családfönntartási feladatát. Fo
gadják az illetők e helyen is lelkészeink nevében hálás köszönetem nyil
vánítását.

Újabb értesülés szerint a magas kormány részéről is remélhetünk köze
lebb bizonyos fokú államsegélyt drágasági pótlék címen.

I T -  Úgy az elemi, mint a felsőbb fokú iskolákban az évzáró vizsgák
nak a szokott időnél korábban megtartására hivott fel a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr. Ennek oka is a még mindig folyó háborúval van 
kapcsolatban. A munkabíró férfiak legnagyobb része ugyanis honvédő fegy
veres szolgálatot teljesít, így mindazon növendékre, aki valamely munkában 
otthon a családi körben segédkezhetik, szükség van. Emiatt kellett a vizsgá
kat megtartani a népiskoláknál,/községekben már április hóban, főgimná
ziumokban junius hó elején.
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18 .  Középiskoláinkban a hadiszolgálat folytán megfogyatkozott a tan
erő, az így támadt hiányt az itthon maradt tanárok távollevő társaik munká
jának maguk között felosztásával pótolták.

A törvény értelmében a tanítók is hadkötelesek lévén, akik közülök 
hadiszolgálatra alkalmasaknak találtattak, azok a fölhívásra bevonultak s 
ennek folytán számos tanterem tanító nélkül maradt. A hiány pótlására a 
gyülekezetek okleveles tanítónőket kerestek kisegítőül, majd elfogadtak ideig
lenesen ovoda-vezetőnőket, sőt alkalmaztak csak négy polgári leányiskolái 
osztály végzéséről bizonyítványt felmutató nőket is. Sok helyen kisegítő 
hiányában a lelkész urak vállalták többször két tanító helyett is a növendé
kek oktatását. Fogadják a nehéz kettős munkáért az egyháznak hálás 
köszönetét.

1 9 -  Az egyházkerületünk lelkészei közül tábori lelkészt szolgálatra behívott 
Seregély Béla alsólövői, Schmidt János nagyszentmihályi, Lauff Géza balfi, 
Rácz Károly Ágoston bikácsi lelkészek fölmentettek, gyülekezeteik körébe 
visszatérhettek. A már korábban behívást nyert Böjtös László hántai, Pött- 
schacher István soproni és Dobrowoljacz Milkó pozsegai lelkészek mellett 
újabb behívást nyertek tábori lelkészi szolgálatra Endreffy János lajoskomá- 
romi rendes-, Horváth Lajos dombóvári missziói segéd- és Grósz János volt 
bikácsi helyettes lelkészek.

A tanári karból hadiszolgálatra múlt évi jelentésem óta senki sem 
hivatott be.

A tanítói karból múlt évi jelentésem óta behívást nyert hadiszolgálatra : 
a kemenesaljai egyházmegyéből Horváth Lajos nemeskocsi tanító, de ő is 
ideiglenesen szabadságoltatott ; a somogyi egyházmegyéből Dully Ferdinánd 
kapitanovopoljei ; a tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből Ravasz Lajos 
dunaföldvári, Korossy Lajos hidasi, Grieszhaber Ödön és Scholtz Béla nagy- 
hajmási, Bartsch Béla gadácsi ; a vasi közép egyházmegyéből Lengyel Sán
dor őrimagyarósdi és Tóth István répczelaki ; a veszprémi egyházmegyéből 
Zacher Sándor homokbödögei és Stefani Mihály bakonybánki tanítók. A 
háború folyamán bevonult tanítók közül is többen szabadságoltatva vissza
térhettek gyülekezeteik körébe.

3 0 .  A második, harmadik és negyedik hadikölcsönjegyzésnél is 
gyülekezeteink, tanintézeteink ajánlataikkal szép bizonyságot tettek hon- 
szeretetükről.

Gyülekezeteink hadikölcsönjegyzéséről a hadi jótékonyság gyakorlását 
mutató rovatos kimutatásban tüntetem ki a jegyzett összegeket.

M i n i s z t e r i  r e n d e l e t e k ,  k ö r i r a t o k .

S Í -  Már a múlt 1915. év második felében jött miniszteri rendelet 
értelmében fölhívtam a gyülekezeteket nyilatkozatra az iránt, hogy amennyi-
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ben honvédelmi célokra a hadvezetőségnek szüksége lesz a harangokban 
levő ércanyagra, létező harangjaikból mennyit ajánlanak fel önként. Híveink 
honszeretettől indítva rendre kijelentették, hogy a hazáért minden áldozatra 
készek s harangjaik közül egyet-egyet önként fölajánlottak, sőt több helyen, 
ahol három harang van, kettőt is készek átadni. Egy későbbi miniszteri 
rendelet értesített, hogy a harangok súlyának csak V3-ad része lesz vissza
tartható, másrészről emellett is súlyt helyez az önkéntes felajánlásra, egyszer
smind kimondja, hogy a békesség helyreállása után a harangok értékét a 
gyülekezeteknek megtéríti, a harangsúly kilogrammját 4 koronával számítva. 
A kimutatást a harangokról a hadparancsnoksághoz fölterjesztettem. Eddig 
nem vált szükségessé a kijelölt harangoknak hadicélokra beszolgáltatása.

A rokkant katonákat gyámolító és elhelyező hivatal1 a háború áldozatai- 
kép rokkantakká vált katonák gyámolítása céljából segélygyüjtésre hívta fel 
gyülekezeteinket is. Körlevélben kértem fel a lelkészi hivatalok utján a 
kerületünk hatáskörébe tartozó egyházközségeket a gyűjtésre. Híveink áldozat- 
készséggel karolták fel a rokkantak ügyét, készséggel adakoztak a mind
nyájunk békességéért, a hon szabadságáért folyó küzdelemben munkaerejüket 
részben, vagy egészben elvesztett vitézeink jövőjének biztosítására. A gyűjtés 
eredményét alább közlöm.

Ugyancsak az 1915. év folyamán a kormány támogatásával országos 
mozgalom indult meg gróf Khuen-Héderváry Károly országgyűlési képviselő 
vezetésével a háborít első szakában betört oroszok által a kárpátmenti 
megyékben elpusztított községek fölépítésére. Az ezen cél pártolására az 
országos bizottság részéről jött felhívást is közöltem gyülekezeteinkkel. Csak 
tisztelettel szólhatunk híveink áldozatkész buzgalmának e célnál is meg
nyilatkozásáról. Hitsorsosaink mindenütt érezték, hogy a hon- és felebaráti 
szeretet szólít segélyre. A földult hajlékaik romjai felett gyászoló honfitársak, 
akiket az ellenség pusztítása koldusokká tett, akik e csapást érettünk is 
szenvedték : méltók arra, hogy a testvér mentőkarját nyújtsuk feléjük.

Alább közlöm gyülekezeteink e célra adakozásának kimutatását azon 
megjegyzéssel, hogy híveink a közigazgatási hatóság által, társadalmi téren 
rendezett gyűjtésben is résztvettek.

A háború folyamán harctérre hivott tanítóink közül számosán hősi 
halállal estek el honfiúi kötelességük teljesítésében. Több elhunyt tanító 
hagyott hátra családot, kiskorú árva gyermekeket. Kik a béke napjain a 
gyülekezetek zsenge ifjúságának nevelésére szentelik életüket, méltók arra, 
hogy midőn a haza védelmezésében elhullottak, kiskorú árva gyermekeik 
iránt igaz részvétet mutasson a társadalom.

Körlevélben hívtam föl erre a gyülekezetek s az összes hívek figyelmét 
s fölkértem a lelkész urakat, hogy gyülekezeteikben buzdítsák a családokat 
az elesett tanítók árváinak gyámolítását célzó alap pártolására. Ezen alap 
gyűjtését a „Harangszó“ szerkesztősége kezdeményezte s közölte lapjában az 
adakozók neveit.
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A haza és a szabadság megoltalmazása a világháborúban sok áldoza
tot követelt. Ezer és ezernyi szegény munkás családfő múlt ki hősi halál
lal az egymást érő véres harcok mezején ; folyton szaporodnak az özvegyek 
és árvák. Fölkértem a lelkész urakat, indítsanak mozgalmat hatáskörükben 
a támasz nélkül maradt katona-árvák fölsegítésére, buzdítsák az oly háza
sokat, kiknek gyermekük nincsen, egy-egy árvának magukhoz fogadására, a 
gyülekezeteket is hívják föl részvétüknek oly módon tanúsítására, hogy biz
tosítsák az ily árváknak iskolai neveltetésüket, segélyezzék őket tankönyvek
kel, tanszerekkel, ruhaneművel s élelmiszerrel.

Az 5323/916. ein. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet 
értelmében a folyó évben is fölkértem az iskolaszékek elnökeit s a tanító 
urakat, hogy a növendékeket a hadseregnél a tea pótlására igen hasznosnak 
bizonyult földiszeder levél gyűjtésére buzdítsák úgy az anya-, mint a leány
gyülekezetekben.

A 6580/916. számú miniszteri rendelet a hadikórházaknál szükséges 
gyógynövények gyűjtésére hívja föl az intézetek ifjúságát. Ezen ügyben is 
felkértem az elemi és középiskolák vezetőit, hogy növendékeikkel az illető 
községek, városok határaiban található gyógynövényekből minél többet gyűjt
senek s megszárítás után küldjék be a hadsegélyző hivatalhoz.

Kötelességünk hadbavonult és a harctérről a kórházakba jutott vité
zeink lelkisziiksègleteirôl is gondoskodnunk oly módon, hogy nekik ima- és 
énekes-könyveket, vallásos füzeteket nyújtsunk, amelyekből lelkiépülést, vi
gasztalást meríthetnek. Körlevélben kértem föl a gyülekezeti nőegyleteket, 
egyházi elöljáróságokat a célnak szives adományokkal támogatására. A be
gyült összegen vett könyveket s füzeteket kiosztás végett a hadlelkész urakhoz 
s katonai kórházakba küldöttük. Erre a célra az egyházkerület és egyházkerületi 
evangéliomi egyesület ismételten hozott áldozatot; a gyülekezetek köréből a 
következő sorrendben érkeztek be adományok : Lébeny 5 K, Répczelak-Csánig 
10 K, Uraiújfalu 4 K, Porrogszentkirály, Nagysimonyi, Bonyhád 5—5 K ; 
Kukmér 10, Ujkörtvélyes, Felsőújlak, Hárspatak 3—3 K; Újtelep 2, Majos 
10 K; Ráczkozár 17, Tófű 2090 K; Bikái 10, Nagyhajmás 1, Mekényes 2, 
Györköny 5, Kőszeg 2, Iharosberény 10, Gecse 5 K; továbbá a következő 
gyülekezeti nőegyletek: téti, beledi, ágfalvai, nagygerezsdi, bánfalvai 5—5 K, 
felpéczi 8 K, uraiújfalui 4, locsmándi 10, gyékényesi 10, vönöczki 3, bobai 15, 
bonyhádi 20; végül a bonyhádi ifjúsági bel missziói egylet 5 K, Stettner Gyula, 
Rájter János 5—5 K; Haffner Vilmos 1 K; ujmalomsoki ismétlőiskolások 
2-20 K. Összesen 252'30 K.

A Luther-Társaság ismételten küldött nagyobb számban imádságos köny
veket, vallásos füzeteket táborban és kórházban levő katonák közt kiosztásra.

Fölhívást intéztem a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 13000/915. 
sz. rendelete értelmében az iskolák vezetőihez azon célból, hogy hadiszolgá
latot teljesítő és kórházi ápolás alatt levő katonáink számára az 1915. évi kará
csonyi ünnepélyre is a növendékek körében karácsonyi adományokat gyűjtsenek.
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Körlevél kapcsán közöltem a gyülekezetekkel a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr 5782/915. ein. számú rendeletét a váltópénz-érmeknek a 
lakosság által elrejtése tárgyában. Fölkértem a lelkész urakat a hivek fölvilá- 
gosítására az iránt, hogy a pénznek otthon rejtegetése nemcsak céltalan, de 
a közügyre nézve káros is, mert az adás-vevés lebonyolításánál szaporítja a 
zavart, nehezíti a honvédelmi intézkedéseket s káros magára a tulajdonosra 
nézve, mert az otthon rejtve tartott pénz ki van téve a tüzeset, lopás, rablás 
utján elveszésnek.

Ez évben is körlevéllel buzdítottam az egyházközségeket fenntartási 
alapok gyűjtésére. Ily alap gyűjtése életbevágó feladat minden gyülekezetben. 
Minél inkább emelkedik e fenntartási alap, annál nyugodtabban gondolhat az 
egyház a jövőre. Mig, ha enélkül találja súlyos elemi csapás, vagy az idő 
követel tőle nagyobb áldozatot templomra, iskolára, akkor tehetetlenségének 
bizonyítgatásával kénytelen jobbra, balra a könyörület ajtaján zörgetni. A 
jövőről megfeledkezés, pusztán az évi szükséglet fedezésére szorítkozás az élő 
hit gyengülését, az önzés uralmát mutatja. Az egyház szeretete az előretekin

tésben, a munkás önsegély elvének gyakorlati alkalmazásában nyilatkozik meg 
méltóan egy gyülekezet életében.

Körlevélben ajánlottam az egyházközségek és a hivek figyelmébe az
1915. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 117. §-ban holott azon ha
tározatát, mellyel a reformáció 400-ik évfordulójának látható alkotással méltó 
megünneplésére egy egyetemes evang. Szeretetház alapítását tűzte ki. Elren
delte a gyűjtést egyházanként, egyénenként gyüjtőivek kibocsátásával. A re
formáció jubileumának méltóképen megünneplése erkölcsi kötelességünk. Ezen 
ünnep nagy időkre emlékeztet bennünket, amikor a megindult harcon hitelő
deink az ev. hitért, lelkiszabadságért készek voltak minden áldozatra. A mai 
kor bizonyságot követel tőlünk arról az alkotni tudó áldozatkész, élő hitről, 
amely hitsorsainkat egykor vezette. Szép bizonyság lesz a mai kornak hit
hűsége mellett egyházunkban egy ily egyetemes „Szeretetház“ alapítása, amely 
felöleli az elhagyott árvákat, menedéket nyújt a tehetetlenné vált elaggodtak- 
nak, gyógyíthatatlan betegeknek, tovább terjeszti a diakonissza-intézmény 
áldásos munkáját. Melegen kérem a gyülekezeteket ezen szép célnak egyérte- 
lemmel, közlelkesedéssel támogatására.

Az ifjúsági belmissziói egyesületek a vallástanárok vezetése mellett 
a lefolyt tanévben kifejtett munkásságáról a következő jelentések számolnak be:

A soproni ev. lyceumi belmissziói egyesület jelentése.
A soproni evang. lyceumi tanulók Belmissziói egyesületének 1915—16-ik 

tanévi működéséről szóló jelentésünket a következőkben bátorkodunk mély 
tisztelettel előterjeszteni.

Az egyesület megalakulása. Minthogy intézetünk a folyó tanévben is álta
lában ugyanabban a helyzetben volt, mint az előzőben, emiatt egyesületünk
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is ugyanazokban a keretekben fejthette ki munkásságát s összejöveteleinket 
ugyanazokban a helyiségekben s ugyanolyan módon tartottuk, mint a múlt 
esztendőben. Egyesületünk október 2-án alakult meg 240 taggal. Munkássá
gát az alapszabályok értelmében ez idén is két főirányban fejtette ki, t. i. a 
lelki épülés, jellemfejlesztés terén az összejövetelek tartása utján és a szeretet- 
munkásság terén a deáksegélyezés és gyámintézeti ügy felkarolása által.

A vallásosság ápolását s a jellem fejlesztés ügyét szolgáló munkásság. 
A lelkiépülés,, a jellemfejlesztés szolgálatában álló összejöveteleinket részint 
együttesen, részint pedig csoportonként, külön a felső és külön az alsó osz
tálybeliekkel tartottuk. Az alakuló-, záró- és az október 31-ikének emlékeze
tére tartott diszüléssel együtt összesen 20 összejövetelt tartottunk. A diszülés 
tárgysora a következő volt: 1. Közének. 2. Elnöki megnyitó. 3. Luther szel
leme mint nevelőmester különös tekintettel napjainkra. Irta és felolvasta 
Schrödl Mátyás VIII. o. t. 4. Erős vár a mi Istenünk. Irta Vojtkó Pál. Sza
valta Saly József VIII. o. t. 5. Közének.

Az alsóbb osztálybeliek összejöveteleinek tárgya éneken és imádságon 
kivül bibliamagyarázat, vallási és erkölcsi vonatkozású elmélkedés, szavalat 
volt. Ezeken az összejöveteleken a folyó tanévben is nagy haszonnal alkal
maztuk Foerster Frigyes Vilmos „Az élet művészete“ c. jeles könyvét, melyből 
egyes szakaszokat olvastunk és magyaráztunk. A bibliamagyarázatok tárgyai 
az adventi és böjti jellegű szentirásbeli helyeken kivül főleg azok a szakaszok 
voltak, melyekben a gyermekekről van szó. A felsőbb osztálybeliek bibliai óráin 
főleg a szellemi,' erkölcsi, jellembeli önművelés fontosságát, módszerét fejte
gettük. Ezeken kivül dr. Pfennigsdorf Emil „A hit és szabadság“ c. müvének 
egyes részeit olvastuk és magyaráztuk. Összejöveteleink alkalmával mindig 
különös tekintettel voltunk a mostani világtörténeti eseményekre, azok tanul
ságainak kiemelésére. Egyesületünk járatta az „Evangélikus Egyházi Élet“ c. 
lapot s- az egyesület tagjai közül többen előfizettek az „Ifjú Évek“ és „Öröm
hír“ c. lapokra.

Az egyesület anyagi ügyei és szeretetmunkássága. Egyesületünk a haza 
iránt tartozó kötelességet — amennyire csak lehetséges volt — az anyagi 
ügyek intézésénél a folyó tanévben is figyelembe vette és teljesítette. A har
madik hadikölcsönjegyzés alkalmával az erre a célra még rendelkezésre álló 
összeget felhasználtuk és az egyesület nevében 300 K névértékű 6 % -°s hadi- 
kölcsönkötvényt vásároltunk. Két osztály a hadikölcsönre való jegyzéssel kap
csolatban [egyesületünkről is megemlékezett; nevezetesen a Il-ik és IV-ik 
osztály az osztályaikban végzett gyűjtésből vásárolt egyenként 100—100 ko
rona névértékű hadikölcsönkötvényt egyesületünknek adományozták. Nemes 
példájuk követésre méltó, amennyiben ezen az úton is a hazafias cél szolgá
latán kivül legközvetlenebbül szolgálták a tanuló-ifjuság érdekeit. Ezenkívül 
még több jóltevő is megemlékezett egyesületünkről. A kegyes adakozókat 
részletesen az Értesítőben közöljük. Az adományok teljes összege 535 K 56 f. 
Ezenkívül a segítőkönyvtár számára több tanuló tankönyveket adott át. Az

Evang. püspöki jelentés, 1916. 9



18

összes kegyes adakozók fogadják e helyen is nemes adományaikért egyesü
letünk hálás köszönetét. — Tagsági díj címén a deáksegélyző pénztár javára 
204 K 07 f, a gyámintézeti pénztár javára pedig 204 K 35 f folyt be.

A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját a folyó tanévben is úgy 
végezte, hogy egyes szegénysorsu és támogatásra érdemes tanulókat a tandíj, 
tápintézeti díj, szállásdíj lefizetésében segített, illetve ruhára adott segélyt, az 
év elején pedig több tanulónak egy évi használatra tankönyveket kölcsönzött. 
A fentebbi módon pénzsegélyben részesült 16 tanuló. A jelzett segélyezésre 
a segítőkönyvtár gyarapítására kiadott összeggel együtt az egyesület 1041 K 
32 f-t fordított, mégpedig 3 tanuló tandíjára 90 K-t, 6 tanuló tápintézeti díjára 
552 K-t, 6 tanuló szállásdíjára 180 K-t, 2 tanulónak ruhára 60 K-t, a segítő
könyvtári új könyvekre 159 K 32 f-t.

A gyámintézeti ügyet egyesületünk a folyó tanévben is kellő módon 
felkarolta. A gyámintézet ügyeit illetőleg az alapszabályok értelmében egyesü
letünkre azok a szabályok kötelezők, amelyek az egyetemes egyházi gyám
intézet alapszabályaiban az ifjúsági gyámintézetre vonatkoznak. Ennek meg
felelően intézkedett egyesületünk a kiosztás alá kerülő 220 K ügyében, t. i. 
eme összeg 1/i részét (azaz 55 K-t) az egyházkerületi gyámintézeti pénztár 
utján az egyetemes gyámintézeti pénztárba küldöttük be; 3/-r része (azaz 165 K) 
fölött pedig az egyesület rendelkezett olyformán, hogy 20 K-t a magyarországi 
ev. missziói egyesület alapító tagsági díjának ötödik, azaz utolsó részletéül 
küldöttünk be az egyesület pénztárába, az elpusztult kárpáti falvak ev. gyüle
kezeteinek javára megindított gyűjtéshez 50 K-val járultunk1 hozzá, a refor
máció négyszázadik évfordulójának emlékére létesítendő gyámintézeti jubileumi 
alapra 50 K-t, a soproni szegénysorsu konfirmándusok számára bibliákra, 
énekeskönyvekre és egyéb áhítatossági könyvekre 30 K-t, a „Hadsegélyző 
Hivatal“ által kiadott jótékonysági hadizászlószegre pedig 15 K-t adtunk. A 
részletes számadást az egyesület anyagi ügyeiről szintén az Értesítőben közöl
jük. A deáksegélyző pénztár vagyona 1692 K 26 f. Maradék a gyámintézeti 
pénztárban 20 K 32 f.

A fentebbi adatok főbb vonásaiban hű képét adják egyesületünk folyó 
évi működésének. A nehéz viszonyok között mindent elkövettünk, hogy ifjú
ságunknak szellemi, erkölcsi, anyagi tekintetében igaz javát szolgáljuk. Az 
erkölcsi eredmény hű megállapítása tulajdonképen emberfeletti feladat. De 
azért általános képet erről is alkothatunk. Összejöveteleink bizonyára nem ma
radtak hatás nélkül, azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy a háborúnak 
zavaró, rontó hatását egyes esetekben az ifjúság életében is kénytelenek 
voltunk tapasztalni.

Azzal a reménységgel zárjuk be ez évi jelentésünket, hogy amit az ember 
a földön elrontott, a jóságos Isten majd jóra fordítja. Sopron, 1916 május 20. 
Hetvényi Lajos, a belmissziói egyesület elnöke. Schrödl Mátyás, a belmissziói 
egyesület titkára.
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A felsőlövöi ág. h. ev. főgimnázium ifjúsági belmissziói egyesület jelentése.

Az egyesület működése az 1915—16. tanévben meglehetősen szűk hatá
rok között folyt le. Az egyesület szeptember hó végén megtartotta alakuló 
gyűlését s megválasztotta tisztviselőit. A rendes heti bibliai olvasó órák meg
tartása különböző nehézségekbe ütközött. A megbeszélésbe bevonható tanulók 
kevesen voltak s ezek is részben vidékről jártak be úgy, hogy alkalmas időt 
nehéz volt kitűzni, így tehát annál több gondot kellett fordítani a szentirás 
olvasására a tanórák keretén belül. Vallásos estélyt 1916 április hó 8-án 
rendeztünk. A műsora következő volt: 1. Ima. 2. Elmélkedés. Tartotta Franck 
Károly felsőlövői segédlelkész. 3. Kuruc dalok. Férfi-kvartett. 4. A világtör
ténelem legnagyobb árulása. Felolvasás. Tartotta Stettner Markó vallástanár.
5. Humann : Esti dal. Ábránd. 6. Hymnus. Közének.

Az egyesület vagyoni állapotára vonatkozólag jelenthetem, hogy az 
összes vagyon 1201 kor. 76 fill. Ebből az összegből a Véssey-alapítvány 
vagyona 1005 kor. 73 fill. Felsőlövő, 1916 július hó 5-én. Stettner Markó, 
az ifjúsági belmissziói egyesület elnöke.

A bonyhádi főgimnázium belmissziói egyesületének jelentése.
Egyesületünk 1915. évi szeptember 25-én 116 taggal megalakult; ez 

alkalommal választotta tisztviselőit is: Haffner Vilmos VIII. o. tanulót titkárrá, 
Holczel Dezső Vili. o. tanulót jegyzővé, Langhoffer Károly Vili. o. tanulót 
pénztárossá, Schrammel Károly VIII. és Schöll Vilmos I. o. tanulót ének
vezetőkké.

Az egyesület a mostani nehéz időkben csak kéthavonként tartott össze
jöveteleket, melyeken közének és ima után a felsőbb osztályok növendékei 
szavaltak és valláserkölcsi tárgyú dolgozatokat olvastak fel, ezeket megbeszélés 
követte. A tanév az internátusbán és konviktusban fellépett vörhenyeset miatt 
időelőtt véget érvén, zárógyülést már nem tarthatott az egyesület, hanem 
helyette elnöke tette meg a még szükséges intézkedéseket.

Az egyesület céljait szolgálta kis könyvtára is, mely ez évben is néhány 
művel gyarapodott. A szeretetben munkás hitet a jótékonyság gyakorlása 
által igyekezett kifejezésre juttatni egyesületünk, segélyben részesítvén jótékony- 
célú intézményeket és segélyre szorult felebarátokat. így adott: a torzsai 
konfirmándus-otthon, a pozsonyi és eperjesi theol. otthon, a pogány misszió 
céljaira 5—5 K-t, katonák vallásos olvasmányaira 5 K-t, az egyetemes gyám
intézetre 30'70 K-t, egy rokkant családapának 10 K-t, több szegény tanulónak 
énekeskönyvet.

Az egyesület vagyoni állapota: Bevétele 332-88 K, kiadása 26T20 K. 
Pénztári maradvány 71'68 K. — Az egyesület vagyona: Hadikölcsönkötvé- 
nyekben 2000 K, pénztári maradványban 71‘68 K, ez évi vagyona 2071’68 K, 
múlt évi vagyona 171918 K volt. Gyarapodás 352-50 K. Bonyhád, 1916. évi 
julius hó 20-án. Genersich Tivadar b. m. e. elnök.
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A soproni tanítóképző-intézet ifjúsági belmissziói egyesületének jelentése.

Megfogyatkozott erőkkel, de nem lankadó buzgalommal az 1915/16. 
iskolai évben is megalakult a soproni ev. tanítóképző-intézet ifjúsága körében 
a belmissziói egyesület. Elnöke volt Stráner Vilmos vallástanár, tagul beléptek 
az összes evangélikus és református növendékek, számszerint 50-en. Az alakuló 
gyűlésen kivül volt egyszer választmányi és az év végén zárógyülés. Vallásos 
estélyt december hó 19-én rendezett az egyesület. Jövedelme mindössze 51 K 
27 fillér volt, kiadása 17 K 62 fillér, a megmaradt összeget: 33 K 65 fillért 
az 1917. évi reformációi emlékalapra adta az egyesület. Sopron, 1916. évi 
julius hó 5-én. Papp József tanítóképzö-intézeti igazgató.

A kőszegi ág. hitv. ev. felsőbb leányiskola belmissziói egyesületének jelentése.

Belmissziói egyesületünk fennállásának harmadik évét töltötte be. E 
harmadik évben is a megkezdett buzgalommal folytattuk munkánkat s talán 
nem eredmény nélkül. Összejöveteleinket mindenkor érdeklődés, figyelem 
kisérte s egyesületünk tagjainak lelki épülésére, hitük erősítésére szolgált az 
ott hallott ige, vallásos tárgyú felolvasás, az Istenbe vetett bizalmat és haza
szeretetei ápoló költemények, szivet-lelket nemesítő, jóra, szépre buzdító énekek, 
melyek a kéthetenként tartott összejövetelek tárgyát képezték. Munkánkat min
dig közénekkel és imával kezdtük és végeztük. Az imádságot az önként je
lentkező tagok mondották. Ének és ima után olvastuk és megbeszéltük a 
kijelölt szentirásbeli szakaszokat. Foglalkoztunk, mégpedig Ézsaiás 2, 24, 25, 
30, 32, 35, 43, 44, 49, 63, 64. részével, azonkívül a böjti időszakban pedig 
az Úr szenvedésének történetét tárgyaltuk Márk evangéliuma alapján. Minden 
ülés alkalmával volt szavalat.

Részint az elnök, részint a tagok felolvasásokat is tartottak. Az elnök 
ismertette Vargha Gy.-né költeményeit, Vajda gyűjteményét, azonkívül felol
vasott tanulmányos, építő tárgyú történeteket és elbeszéléseket, a tagok közül 
felolvasást tartott Horváth 1. VI. o. t. „A mi hőseink“ címen.

A szavalatok és felolvasások között közének, illetve karének; volt a 
tagokból alakult alkalmi kar énekelte: „Ne csüggedj el kicsiny sereg“, „Tér
kép“, „A mélységből küldöm sóhajom“, „Hatalmas Úr, miért látogatsz“, 
„Krisztusunkért, Egyházunkért“, „Dal a hazáról“, Eltévedtem, mint juh“, 
Was tat ich für Dich“ cimü énekeket, azonkívül szólót énekeltek: Budaker I.
V. o. t. „Teremtő Istenünk, Szabadság csillaga“, és Karner E. V. o. t. „Ments 
meg engem Uram“ c. énekeket. Az egyesületbe belépett 76 növendék.

Az egyesület számadása a következő: Gyámintézeti pénztár. Bevétel :  
1. Tagok adománya 48-45 K. 2. Gyámintézeti jubileumi gyűjtés 38‘32 K. 
3. Kárpáti falvak gyámintézetnek 2F30 K. Összesen 10807 K. Kiadás:  
1. fi-rész a gyámintézet pénztárába 1211 K. 2. Jubileumi gyűjtés a gyám
intézet pénztárába 3 8  32 K. 3. Kárpáti falvakra a gyámintézet pénztárába



21‘30 K. 4. Katonáknak karácsonyi és húsvéti üdvözletre 5 20 K. 5. Pozsonyi 
diakonissza anyaháznak 10 K. 6. Pinkafői árvaháznak 10 K. 7. Tőkésítve 
10*92 K. 8. Postadíj 22 fillér. Összesen 108-07 K. Gyámintézeti tőke 32-89 K. 
Gyarapodás 1915/16-ban 1P82 K.

Önsegélyző pénztár. Bevétel :  1. Tagok adománya 19*25 K. 2. I. liadi- 
kölcsön szelvénye 6 K. Összesen 25-25 K. Kiadás :  1. Katonáknak karácsonyi 
és húsvéti üdvözletre 5"20 K. Tőkésítve 20"05 K. Összesen 25 25 K. Vagyon : 
788772. sz. 1. hadikölcsönkötvény 97-50 K. S. 374. sz. „Kőszegi Takarék- 
pénztár“-} könyvben 29'70 K. Összesen 127-20 K. Gyarapodás 1915/16-ban 
21‘26 korona.

Az egyesület tisztikara a következő volt : Elnök Balikó Lajos vallástanár, 
titkár: Horváth Izabella VI. o. t., jegyző: Patthy Judit VI. o. t., pénztáros: 
Wölfel Márta VI. o. t., ellenőr: Gergelyffy Erzsébet VI. o. t., énekvezérek: 
Budaker Ilona V. o. t. és Karner Emilia V. o. t. Balikó Lajos e. elnök. 
Horváth Izabella titkár.

Z 2 3 . Az 1915. évi egyetemes közgyűlés az 1914/1923. évekre 112.844 K 
adóalapi segélyt állapított meg a következő egyházkerületünkbeli gyülekeze
teknek.

Győri egyházmegye : Bezi 296, Csikvánd 592, Kisbabot 140, Ménfő 1410, 
Mérges 331, Móriczhida-Árpás 481, Nagybarátfalu 1181, Tárnokréti 419, 
Tényőfalu 939, Győrszemere 1500 korona.

Kemenesaljái egyházmegye: Alsólendva 2003, Barlahida 233, Egyházas- 
hetye 512, Jánosháza 110, Kis- és Nagyköcsk 160, Kemenesszentmárton 226, 
Kemenespálfa 277, Kemeneshőgyész 368, Káld 493, Magyargencs 964, Nagy- 
simonyi 390, Nagysitke 391, Vönöczk 1606, Zalaegerszeg 509, Zalaistvánd 400, 
Pusztaszentlászló 702 korona.

Somogyi egyházmegye : Antunovácz (1915-től kezdve 951 K) 361, Iharos- 
berény 505, Liszó 676, Nagykanizsa 1079, Nemespátró 240, Pat 144, Pogány- 
szentpéter 558, Sand 994, Surd 1940, Vése 872 korona.

Soproni alsó egyházmegye : Nemeskér 527, Rábaszentandrás 865, Répcze- 
szemere 123Q, Sobor 530, Szilisárkány 724, Zsebeháza 374 korona.

Soproni felső egyházmegye : Balf 736, Borbolya 362, Csáva 1327, Harka 
534, Veperd 843 korona.

Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye: Alsónána 553, Ág 542, Bonnya 
620, Bolmány 298, Borjád 220, Belecska 706, Bátaapáti 1137, Csikóstöttös, 
930, Dunaföldvár 1756, Ecsény 1171, Gadács 320, Gyönk 2250, Győré 582, 
Gerényes 462, Hácspettend 283, Kölesd 871, Kácsfalu 747, Kismányok 476, 
Keszőhidegkut 1400, Kalaznó 872, Kötcse 1012, Kéty 794, Mucsfa 740, Magyar- 
bóly 961, Magyarkér 116, Maráza 402, Murga 666, Nagyszokoly 861, Nagy- 
bábony 707, Polány 670, Pálfa 377, Ráczkozár 712, Somogydöröcske 534, 
Sárszentmiklós 1100, Soinogyvámos 506, Szárazd 641, Tolnanémedi 1373, 
Torvaj 428, Tab 697, Váralja 729, Zsibrik 469 korona.
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Vasi felső egyházmegye: Alsólövő 440, Alsórönök 124, Buglócz 307, 
Edeháza 457, Fehérpatak 417, Felsőujlak 780, Felsőlászló 302, Gáborfalva 973, 
Grodnó 917, Gyöngyösfő 707, Hamvasd 618, Határfő 802, Háromsátor 561, 
Hárspatak 937, Kukmér 1694, Liba 146, Máriafalva 291, Mencsér 284, Német- 
hidegkut 264, Őrisziget 861, Őribánya 314, Radafalva 304, Rohoncz 216, 
Sámfáivá 117, Szalónak—Újtelek 194, Sóshegy 117, Szépur 232, Szentgotthárd 
1142, Újvörösvágás 787, Újtelep 374, Újkörtvélyes 866, Újrétfalu 272, Velege 
110, Vasjobbágy 521, Városszalónak 301, Vágod 1135, Vaskomját 315, Villá- 
mos 376, Vasdobra 1240 korona.

Vasi kö?ép egyházmegye: Ivánkeményegerszeg 114, Hegyháthodász 571, 
Őrimagyarósd 573, Őrihodos 185, Muraszombat 2407, Nádasd 521, Nemescsó 
424, Rábabogyoszló 136, Répczelak 1870, Sál 295, Szarvaskend 219, Rába- 
szenttamás 226 korona.

Veszprémi egyházmegye: Ajka 303, Ászár 252, Békás 252, Bakonytamási 
110, Bakonyszentlászló 1015, Bakonybánk 241, Bakonycsernye 830, Csékut 370, 
Csőt 234, Dabrony 290, Gecse 350, Fehérvárcsurgó 663, Homokbödöge 320, 
Hánta 302, Külsővath 513, Kerta 756, Karakószörcsök 252, Mihályháza 650, 
Magyarszombathely 270, Mezőlak 225, Nagyacsád 340, Nemeshany 376, 
Nemesszalók 150, Öskü 1089, Pusztamiske 291, Szergény 294, Sur 906, 
Sikátor 1416, Tés 1491, Tapolczafő 263, Vanyola 236, Várpalota 632, Zala- 
galsa 407 korona.

Zalai egyházmegye: Alsódörgicse 635, Akaii 395, Felsődörgicse 491, 
Kisdörgicse 454, Kapolcs 522, Nagyvázsony 540, Nemesleányfalu 897, Öcs 624, 
Taliándörögd 506 korona. Összesen 102.254 korona.

3 4 .  Az egyetemes lelkészsegélyezési alap bizottsága 1915 december
14-én tartott ülésében a dunántúli egyházkerületből beérkezett kérvényezők 
részére a következő összegekben utalványozott ki gyermeknevelési pótléksegé
lyeket: Haffner Vilmosnak 1200 K, Nagy György, Nagy Lajos 900—900 K, 
Nagy Sándor, özv. Borbély Gyuláné, Hérints Lajos, Geistlinger Pál, Rajter 
János, Schiftár Károly, Tatay Lajos, Nyirő Károly 600—600 K, Kovács István 
(ujmalomsoki), Varga Gyula, Mesterházy Sándor, Farkas Elemér, Ludig Gusztáv, 
Adorján Ferenc, Schöll Lajos, Wagner Ádám, Seregély Dávid, Éder József, 
Kapi Béla, Kovács István (muraszombati), dr. Mohácsi Lajos, Nagy Kálmán, 
Povázsay György, özv. Zatkalik Lajosné, Fenyves Ede, Magyary Miklós, 
kiskorú Szalay Ferenc 300—300 K. Továbbá mint rendkívüli segélyt : Varga 
Gyula, Rózsa Sándor, Seregély Dávid 200—200 K.

Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság 1915. évi december 15-én 
tartott ülésében az egyetemes közgyűlés által az átmeneti nyugdíjasok segé
lyezésére engedélyezett 10.000 K-ból egyházkerületünkben nyugalmazott lelké
szeknek és lelkészözvegyeknek a következő kegyadományokat utalványozta ki : 
Hetyei Mór és Michaelisz Izidor nyug. lelkészeknek 300—300 K, Schneider



Vilmosné, Becht Henrikné, Stiegler Gusztávné, Wagner Jánosné, Skrabák Gézáné, 
Czipott Rezsőné, Guggenberger Jánosné, Szilvágyi Gyuláné, Szili Lénárdné, 
Bauer Adolfné, Fadgyas Pálné, Laucsek Jónásné, Berke Józsefné, Jeskó Lajosné 
lelkészözvegyeknek 100—100 K.

3 6 .  Az 1915 május hó 16-tól 1916 május hó 15-ig a következő lel- 
készi állomásokon alkalmazott segédlelkészeknek utalványoztam ki segédlelkészi 

fizetéskiegészitési államsegélyt : Ajkán: Odor Lajosnak 566-65 K, Alsódörgicsén: 
Baráth Józsefnek 291 62 K, Bükön: Godina Istvánnak 27081 K, Csáván: ifj. 
Stráner Vilmosnak 374-94 K, Czelldömölkön : Tarján Istvánnak 62 49 K, Novák 
Rezsőnek 305’50 K, Dombóváron: Horváth Lajosnak 250 K, Felpéczen: Sokoray 
Bálintnak 125 K, Felsőlövőn: Grósz Jánosnak 377-50 K, Frank Károlynak 
399 96 K, Iharosberényben : Káldi Józsefnek 83-33 K, Kalaznón: Fáik Henriknek 
124 98 K, Lajoskomáromban: Odor Lajosnak 87-50 K, Nagyalásonyban: Kéri 
Jánosnak 291'62 K, Pakson: Fáik Henriknek 145-81 K, Baráth Józsefnek 
208-30 K, Pápán : Kovács Mihálynak 83-33 K, Horváth Lajosnak 374 98 K, 
Tomka Gusztávnak 499 98 K, Pécsett Dubovay Gézának 600 K, Pusztaszent- 
lászlón: Kovács Mihálynak 377-74 K, Sopronban: Schlitt Gyulának 250 K, 
Szombathelyen : Horváth Lajosnak 125 K, Bachát Istvánnak 166 68 K, Urai- 
újfalun : Sokoray Bálintnak 71-92 K, Síkos Gyulának 339-70 K, Vadosfán : 
Sokoray Bálintnak 293-88 K, Veszprémben Lorántffy Péternek 150 K, Odor 
Lajosnak 249 99 K. Összesen 7495-21 K.

3 7 .  Részt vettem az 1915. évi egyetemes gyűlésen, az egyetemes 
nyugdíjintézeti bizottság, pénzügyi bizottság, egyetemes theológiai bizottság 
ülésén, továbbá az egyházkerületi főiskolai nagybizottság és pénzügyi bizott
ság tárgyalásain.

3 8 .  A kőszegi felsőbb leányiskola javára 1915 május 16-tól 1916 
május 15-ig az egyházkerületi pénztárnál a következő adományok és alapít
ványok folytak be :

I.
a) Adományok és offertoriumok.

A somogyi egyházmegyei gyámintézet 10, Tárnokréti 4, Hering Zsigmond 
p. ü. b. elnök 40, Fertőmeggyes 20, Madár Mátyás 20, Sopron 50, Beled 10, 
Bük 10, Farád 10, Nemeskér 2, Rábaszentandrás 10, Súr 2, Purgly Pál felügyelő 
20, Várpalota 5, Kisbabot 3 75, Rábczakapi 4, Nagybarátfalu 2, Újmalomsok 10, 
Győr 30, Bodóhegy 10, Répczelak 4, Tótkeresztúr 5, Dunaföldvár 2, Meké- 
nyes 5, Nagyhajmás 4, Haffner Vilmos 4, Szepezd 2, Kővágóörs 2, Zánka 1, 
Szentantalfa 2, Nagyvázsony 1, Nemesleányfalu 1, Kapolcs 2-50, Somogy- 
döröcske 3-64, Gyékényes 4, Nagykanizsa 5, Porrogszentkirály 4, Vése 5, 
Mencshely 2, Répczelak-Csánig 10, Györköny 5 K. Összesen 346 89 K.
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b) Gyűjtés.
A soproni ev. főiskolai tápintézet és a kőszegi felsőbb leányiskola 

javára 1915-ben az egyházkerületi pénztárnál befolyt közös
gyűjtésekből a leányiskola javára eső r é s z ..............................  53-94 K

c) Évi járulék.
Az egyetemes közigazgatási pénztárból 1916. évre........................  4500'— K

d) Alapítványi befizetések.
1. Az egyházkerületi lelkészegyleti alapítvány javára.

Kund Sámuel esperes adománya.................................... 5’— K
Dr. Ajkay Béla a d o m á n y a .......................................... 2 0 — „ 25—  K

3. Maróthy Lászlóné alapítvány javára.

Dr. Maróthy László b e f iz e té s e ......................................................  200 — K

3. A leányiskola! fenntartási alapítvány javára.

Néhai dr. Rátz Ottó hagyománya (1 drb. 100 K névértékű magyar
koronajáradék kötvény) névértékben...................  100 — K

Összesen : 325-— K
Ö s s z e s í t é s  :

Adományok és offertoriumok............................................ 346"89 K
G yűjtés................................................................................  53-94 „
Évi járulék az egyet, közig, pénztárból.......................... 4500'— „
Alapítványi befizetések..................................................  325'— „

Összesen : 5225'83 K
II.

A kőszegi felsőbb leányiskola javára 1915 május 16-tól 1616 május 15-ig
közvetlenül a kőszegi felsőbb leányiskolái pénztárnál a következő adományok

folytak be:
1. Özv. Véssey Sándorné adománya egy lelkészleány 1915—16.

évi tartásdíjának fedezésére.................................... ......
2. A kemenesaljai ev. egyházmegyei gyámintézet adománya
3. A felsőlövői ev. gyámintézet adománya....................................
4. A kukméri ev. gyámintézet adom ánya....................................
5. A felsőőri ev. gyámintézet ad o m án y a ....................................
6. A vasdobrai ev. gyámintézet adománya . . . . • •
7. A Gusztáv Adolf-egylet központi elnöksége és a lipcsei fő

egylet adománya............................................................■ '
8. A tolna-baranya-somogyi egyházm. gyámintézet adománya .
9. A porrogszentkirályi gyülekezet adománya . . ._ .

10. Balogh István porrogszentkirályi ev. lelkész adománya .
11. A vasdobrai gyülekezet adom ánya .................................... .................. ..

Átvitel: 1274-10 K

500 -  K 
5 - -  „ 

20 -  „
10—  „ 
10—  „ 
10—  ..

670—
10—
20—
5—

14-10



Áthozat
12. A nagygyimóti ev. gyülekezet adománya
13. A vönöczki gyülekezet adománya .
14. Az ostffyasszonyfai gyülekezet adománya
15. A csöngei gyülekezet adománya .
16. Az e. e. e. gyámintézet adománya .
17. A kőszegi gyülekezet adománya .
18. A Kőszegi Takarékpénztár adománya .
19. B. A.-né a d o m á n y a ..............................
20. A városszalónaki gyülekezet adománya .

III.
Összesen

1274
5

10
10
10

400
48

150
60
22

1989

10 K

40

50 K

Közös gyűjtések és adományok a soproni ev. főiskolai tápintézet és a kőszegi 
felsőbb leányiskola javára. .(1915 május 16-tól 1916 május 15-ig.)

Rabold 7, Homokbödöge 3, Alsólövő 10, Szekszárd 5, Németh Gyula 
szekszárdi lelkész 5, Kerta 2178, Bük 11, Bakonyszentlászló 1210, Tét 10, 
Tolnanémedi 2, Felsőnána 4, Majos 8, Ráczkozár 4, Bikái 3, Tófű 2 korona. 
Összesen 107 88 korona.

Ezen 107 88 K összegnek fele része a tápintézet javára, fele része a 
kőszegi leányiskola javára esik.

52Ô- Kimutatás gyülekezeteink és tanintézeteink hadikölcsönjegyzéseiről 
és hadi jótékonysági áldozatairól.

Az adakozó Hadikölcsönjegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

Az országos 
Vörös* 
kereszt 

egy esiilet 
javára

gyülekezet neve II. III. IV. gyűjtés május 1-i 
ünnepi 

offertóriuni

gyámolítá=
sara

Győri egyházmegye. 

B e z i ........................ 2000 50'10 44-15 2 0 -- 6-—
Enese . . . . — — — — 20"— — —

Bönyrétalap . 1200 1200 2000 — 13-56 192-22 —
Örkénypuszta . — — — — 2-— — —

Csikvánd . . . . — — 1150 48-82 — 62-44 —
Felpécz . . . . — 1000 1200 1 4 - — 25 — —

G y ő r........................ 41900 12000 98400 — 116-41 165-27 50"—
Győrujfalu . 700 — 600 — 2610 — —
Börcs . . . . — — 500 — — — _

Győrszemere . 900 1100 200 — 3-50 38-— 6-—
Kisbabot . . . . — — 1000 59-20 1370 68-15 4-54

Bodonhely . 100 — — — — — —
Kispécz . . . . — — — 64-32 — 103-54 30 91
Lébeny . . . . — 150 100 15 — — 50"— 20 —

Átvitel : 46800 15450 105150 251-44 23942 724-62 117- 45
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Az adakozó
Hadikölcsönjegyzés Kárpáti falvakra Rokkant

katonák
Az országos 

Vörös- 
kereszt 

egyesület 
javára

gyülekezet neve 11. III. IV. gyűjtés május 1-i 
ünnepi 

offertórium

gyámolílá-
sára

Áthozat : 46800 15450 105150 251-44 23942 724-62 117-45
Lovászpatona — — — 57-60 — 14"— —
Mérges . . . . — — — — — 40"— —
Nagybarátfalu — — — — — 71-92 9-32
Nagymóriczhida . — — 48-10 — 51-42 —
Rábczakapi . . . 2550 — — — — 35-70 1350
Tárnokréti — — — íoo-— — 7623 —

T é t ........................ 600 1300 5100 139-— — 3208 10-—
Ujmalomsok . 
Lovászpatonai nő- és

400 600 —

~

88-40

leányegylet. . . — 2150 — — — — —
Ujmalomsoki nőegyl. 150 150 — — — — —
Lébenyi nőegylet — — 200 — — — —
Egyházm. pénztár . 1900 900 1000 — — — —

„  gyámintézet 150 — — — — — —
„  lelkészegylet 300 — — —

Összesen : 52850 20550 111450 596-14 23942 1134-37 150-27

Kemenesaljái egyházmegye.

Alsólendva . 2500 _ __ — — 11-52 —

B o b a ...................................... — — 1000 65-10 40-76 27-90 39-14
Nemeskocs — — 7000 — 74*— — —

Kemenespálfa . — — — — 18-10 — —

Csönge . . . . — — 1000 — — 50-84 —

Ostffiasszonyfa — — 4000 — — — —

Gércze . . . . — 1100 300 16"— 30-22 35"— 10"—

Kemeneshőgyész — — 2500 59-24 — 20-- 11-04
Kemenesmagasi . — 8200 2000 — 16-71 30-40 6’63
Kissomlyó 1150 — 1200 54-— 38-90 25-— 15’—

Duka . . . . — — — — 94-84 — —
Borgáta — — — — 36-42 — —
Káld . . . . — — — — — —
Egyházashetye . — — — — 13-62 — —
Jánosháza . 

Nagysimonyi. I — — 34-68
3"50

21-29 11-61
Nagysitke . — —

2000
— —

Czelldömölk . — — 30"— — 80"—
Alsóság — — 600 — s — —
Kisköcsk . — — — — —
Alsómesteri — — 300 — — —

Átvitel : 3650 9300 21900 25902 367 07 301-95 93-42
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Az adakozó Hadikölcsönjegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

Az országos 
Vörös= 
kereszt 

egyesület 
javára

gyülekezet neve II. III. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi oífertórium
gyámolítá-

sára

Áthozat : 3650 9300 21900 259 02 367-07 301-95 93 42
Tokorcsujmihályfa — — 600 — — — —
Kemenesmihályfa . — — — — — — —
Kemenessömjén . — — 1000 — — — —
K.-Szentmárton — — 300 — — — —
Merse . . . . — — 300 — — — —

Pusztaszentlászló — — 1450 37-06 15-62 11-27 —
Barlahida . — — — — — 3 — —

Vönöczk . . . . — 3000 1150 15-— — 42-40 15-—
Zalaegerszeg . — — — — — íoo-— 26-—
Zalaistvánd . 600 — 1000 — — 51 — —
Zalaszentgrót — — — — — — —
Alsólendvai nőegyl. — 300 — — — — —
Bobai „ — 400 — — — — —

Csöngei „ — — 1000 — — — —

Ostffiasszonyfai „ — — 500 ■ — — — —
Magyargencsi „ — — 1000 — — — —
Nagysimonyi „ — — 400 — — — —
Egyházmegyeralapok 1200 — 2000 — — — —

összesen : 5450 13000 32600 311-08 382 69 50962 134-42

Somogyi egyházmegye.

Antunovác _ _ _ _ — — 9 ' - — —
Gyékényes . 4600 1600 3000 157-70 14-10 11-06 —
Hrasztovác . — — — — — — —
Iharosberény . — — 1000 100 — — — 100 —

Iharos . . . . — — — 40"— — — —

Pogányszentpéter . — — — — — — —
Légrád .  . V  100 800 — 22-10 — 16-87 11-20
Malibastaji . — — — ■ — — — ‘ —
Nagykanizsa . — — 4000 190-68 — 92-28 —

Nemespátró . 4000 600 5600 48-70 — 11-80 10-05
Porrogszentkirály 5000 — — 44-— — 3 5 -- —

Barcs . . . . — — — — — — —

Porrog . . . . — — — — — — —  «
Csurgó . . . . 6600 — — — — — —

S a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 74-70
P a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — —

S u r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 1050 2000 36-20 — 3454 —

Liszó . . . . — — — — — — —

Szepetnek 1450 1100 — — — — —
Átvitel : 22250 5150 15600 , 639-38 2310 201-55 195 95
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Az adakozó Hadikolcsönjegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

Az országos 
Vörös* 
kereszt 

egyesület 
javára

gyülekezet neve II. III.\ IV. gyűjtés május 1-i 
ünnepi 

offertórium

gyámolítá*
sára

Áthozat : 22250 5150 15600 639-38 23-10 201-55 195-95
V é s e ........................ — — 4000 2 0 -- — 5-— —

Szőkedencs — — — — — — —

Zágráb . . . . — — — — — — —
Összesen : 22250 5150 19600 659-38 23-10 206-55 195-95

Soproni alsó egyházmegye.

Beled........................ 4800 __ __ íoo-— 21-90 10-— 20"—
Edve . . . . — — — — — — —
Vásárosfalu — — — — 4-— — —

B ü k ........................ 2500 — 1150 50"— 12*— 63-56 20-—
Farád........................ — 1300 — — 44-22 15-75 • 19-—

Jobaháza . — — — — 35-58 — —
Nagygerezsd . 750 2100 1550 150-— 28-30 42-94 53-80

Répczeszemere 5100 — — — 33-72 — —
Nemesládony . 1500 — — — 40"— — —
Pórládony . — 4200 — — — — —

Nemeskér 5300 2200 — 112-— 54-82 179-36 50-62
Alszopor . — — — — — —

69-30Rábaszentandrás 1400 — — 141-90 — 20--
Sobor . . . . — — — — — — 26-30
Szakony . . . . — 2600 — 26-37 13-60 184-40 10 —

Szilsárkány . — — — — — 26-27 10-60
Sopronnémeti . — — — — —  • — —

Vadosfa . . . . 1100 — — 81-85 — 10-— 20"—

Mihályi. . . . 5500 — *50 — — — —
Kisfalud — — — — — — —

Magyarkeresztur . 1650 — — 34-20 — — —

Zsebeháza . — — *100 — — — —

Potyond
* Iskolai jegyzések.

*100 7-20

Összesen : 29600 12400 2950 703-52 288-14 552-28 299-62

Soproni felső egyházmegye.

Ágfalva . . . . — — — 100-— 29-84 104-10 13-67
Lépesfalva . — — — 25-— 25-32 — —

Bánfalva — — — 50-60 — — —

B a l f ........................ _ — 2900 25-— 14-71 179-28 4-26
Csáva . . . . 1500 1000 1300 — 6070 96 65 66-77

Átvitel : 1500 1000 4200 200-60 130-57 38003 84-70
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Az adakozó Hadikölcsöujegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

Az országos 
Vörös- 
kereszt 

egyesület 
javára

gyülekezet neve 11. 111. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi offertórium
gyámolílá-

sára

Áthozat : 1500 1000 4200 200-60 130-57 380-03 84-70
Fertőmeggyes 3200 — — 6-80 10-— 132-33 —
Harka . . . . — — 1700 20’— — 50-04 2-83
Kabold . . . . — — — 10-- — 10-— —

Felsőpéterfa — — — — — — —
Lajtaujfalu — — — 250 — 13 04 —
Locsmánd 2900 — 300 43 04 70-24 26760 48-—
Petőfalva . — — — 115-— — 7-— 9-—

Borbolya . — — — — — — —
Ruszt........................ 400 — — — 20-24 28-50 28-02
Sopron . . . . 250000 150000 100000 100-— — 168-20 100*—
Veperd . . . . — 2900 — 10-- 70 — 90"— —
Esperességi pénztár. 2300 — — — — — —

„ belmissz.egyl. 1000 — — — - — — —
Összesen : 261300 153900 106200 507-94 301-05 1146-74 272-55

Toliia=baraiiya-somogyi
egyházmegye.

Alsónána . 564
Bátaapáti . . . . 3100 3200 1320 . — — — 3 —

Zsibrik . . . . — i — — — — — —
Bonyhád . 3120 — — 155-04 4 0 -- 9704 88-—
Csikostöttös . — — — — 20-60 67-52 16"—

Á g ........................ — — — — 4-36 16-72 —
Gerényes . — — — — 6 ' - 16-50 —
Szabadi — — — — — — —
Tékes . . . . — — — — 10-- 13-23 —
Tarrós . . . . — — — — — 1699 —

Dombóvár 1200 1100 — — — — —
Dunaföldvár . 1000 200 500 2 — — 4-07 3-34
Ecsény . . . . — — — — — 16-99 —

Polány . . . . — — — — — 13-55 —
Somogyvámos . — — — — — — —
Hácspetenda . — — — — — — —

Felsőnána — — — — — 54-65 5-—
Gyönk . . . . 400 250 100 — 50 — — 5-—
Györköny 300 — 400 21 — 26-40 27-64 3-88
Hidas (Ráczhidas) . — — — 81-24 — 72-- 25-86

„ (Némethidas). — — — — — — 30"—
Maráza . . . . — -Ç— — 24-— — — —

lzmény . . . . — — — 45-10 12 60 23-04 5804
Átvitel : 9120 4750 2320 32838 175-60 439-94 238-12



3 0

Az adakozó 
gyülekezet neve

Hadikölcsönjegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

gyáinoIítá=
sára

Azországos
Vörös-
kereszt
egyesület
javáraII. III. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi offertórium

Átliozat : 9120 4750 2320 328-38 175-60 439-94 23812
Győré . . . . — — — — — — —

Kalaznó . . . . — — — — 11-52 — —
Kácsfalu . . . . — — — 1 5 - — 5-— 2 0 --

Bolmány — — — — — 2-— —
Kaposszekcső 8900 4700 3000 115'— — 132-10 —
Keszőhidegkut . — — 1200 4-— 1 50 2 - - 5-—

Belecska . — — — — 1 50 3 - - —
K é ty ........................ 2000 1250 2550 — 8010 4-— 4-—

Murga . . . . — — — — 60"— — —
Kismányok . — — — — 4-30 19-08 22-44

Váralja . . . . — — — — — — —
Kistormás — 4100 1511 50'— 2986 7-68 4-28
Kölesd . . . . — — — — — 86-50 —
Köttse . . . . — 1000 4000 — — 125*— —
Magyarboly . 700 2600 1000 — 11-81 32-12 584

Ivándárda . — — — — — 10-- 24-68
Borjád . . . . _ _ _ — — T — 20*-

Majos . . . . 1300 1200 1200 50 — — 25-— 32 —
Mekényes — 500 — 42-— — 77-— 4-86

Nagyhajmás . — — — 12-84 — 20-10 —
Mucsfa . . . . 1100 . — 350 7454 — 138-52 47-88
Nagybábony . — — — — 19 — — —
Nagyszokoly . 400 1150 200 — 4’— — —

Tolnatamási . — — — — 25 60 — —
P a k s ........................ 3300 — 1100 3 8 - — 22-25 —
P é c s ........................ — — 8000 106-37 — 34-31 30"—

Pogány. . . . — — — — — — —
Ráczkozár 350 100 650 66-89 5-46 28-10 31-94

Bikái . . . . — — — — — 42-— 1-45
Tófű . . . . — — — — 3-38 15-28 —

Sárszentlőrincz . 5000 4500 — 79-10 15'— 24-- —
Pálfa . . . . — — — — — — —

Sárszentmiklós . 400 • — — — 4-— 3-88 —
Somogydöröcske 12100 7100 5100 121 •— — 50-20 75-28

Somogyszill — — — 40 "50 — —
Gadács . . . . — — — 88-92 — — —
Bonnya. — — — 30 — — — —

Szárazd . . . . — — — 66-60 — 47-05 —
Szekszárd 3000 5000 2100 105-— — — 7-40
T a b ........................ — — — — — 40-58 8-23

Torvaj . . . . — — — — — — —
Magyarkér . — — — — — — —

Átvitel : 47670 37950 34281 1434-14 45263 1443-69 583-40
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Az adakozó Hadikölcsönjegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

Az országos 
Vörös* 
kereszt 

egyesület 
javára

gyülekezet neve II. III. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi offertórium
gyámolítá*

sara

Áthozat : 
Tolnabikács . 
Tolnanémedi.
Varsád . . . .

Udvari . . . .  
Lelkészegylet

47670

2100

37950

1050

34281

2750
1000

500

1434-14
15-26
3-—

45263
36-33
3-—

28-10

1443-69
32-46

2-50
5-45

583-40
18-48 I I

1 1

Összesen : 49770 39000 37531 1303-60 520-10 1484-10 598-88

Vasi felső egyházmegye.* 

A lh ó ........................ ' 55-— 23-36
Öribükkösd — — — — — — —
Vasfarkasfalva . — — — — — — —
Lipótfalva . — — — — — — —
Vaskomjáth — — — — — — — 1Alsólövő . . . . — — — — — — — 1 !»Borostyánkő . 8650 17800 11600 — — — — 1
Edeháza — — — — — — —
Mencsér . . . — — — — — — —

fUjvörösvágás . — — — — — — —
Háromsátor — — — — — — —

Felsőlövő . . . . 4712 1400 — 59-17 40-74 116-76 30-71
Villámos . — — — — 852 — —
Határfő . . . . — — — — 10-— — —
Hamvasd . — — — — 10 — — —

Fehérpatak. . . — — — — 4'— — —
Máriafalva . — — — — 5-80 — —

Felsőőr . . . . 1000 3000 250 — 2144 — —
Kőszeg . . . . 10000 15000 5500 — 52-82 59-40 7-27

Felsőlászló . — — — — — — —
Németzsidány . — — , — — — — —

Kukmér . . . . 90600 108400 112700 44-— — 189-18 144-57
Felsőujlak . — — — — — — — 1Hárspatak . . . — — — — — — —
Ujkörtvélyes . — — — — — — —
Újtelep . . . . — — — — — ' — —

Nagyszentmihály — — 103500 — 13310 20 — 30’— I  ;
Sámfáivá . — — — — 39-24 — —
Velege . . . . — — — — — — —

Átvitel : 114962 145600 233550 103-17 325-66 440-34 235-91



3 2

Az adakozó 
gyülekezet neve

Hadikölcsönjegyzés Kárpáti falvakra , Rokkant 
katonák 

gyámolítá- 
sara

Az országos 
Vörös
kereszt 
egyesület 
javáraII. III. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi offertórium

Áthozat : 114962 145600 233550 103-17 325 66 440-34 235-91
Némethidegkut . — — — — — 30"— —
Ókörtvélyes . — — 12100 — 18-18 61-13 62 04

Királyfalva . — — — — 41-40 — —
Patafalva . — _ _ — — — • —
Radafalva . — — _ — 4828 — —
Rábafüzes . — — — — — — —
Rábakeresztur . — — — — — — —

• Örisziget ! . . . — — — 12-50 — 45-20 10-—
Vasjobbágyi — — — — — — —

Pinkafő . . . . 25300 4100 1850 100-— 76-— 80-— —
Buglócz — — — — 21-30 — —
Rödöny — — — — 51-95 — —
Ujrétfalu — — — — 16-— — —

Rohoncz . . . . 1500 — — — — 34-— 102-53
Városhodász . — — —; — 12"— — —

Szentgotthárd 400 600 15900 — — 2 9 -- 7-55
Alsórönök . — — — — — — —

Vágod . . . . — — — 2 — 8-— 3-—
Gyöngyösfő — — — — 2 — — —

Városszalónak 10600 300 6100 303-40 — 90"— 20"—
Gáborfalva . — — — — — —
Grodnó — — — — — — —
Drumoly . — — — — — — —
Szalónakujtelek .— — — — — — —

Vasdobra . . . . — 8300 14950 93-— 19-53 82-— 77-22
Liba . . . . — — — — — — —

Egyházm. pénztár . 6000 14600 3000 — — — —

Összesen : 158762 173500 287450 612-07 634-30 899-67 518-25

Vasi közép egyházmegye.

Alsómarácz . . . _ 2000 8000 _ — 3 0 - 92-—
Battyánd . . . . — - — — 61-20 18-— 71-53 —

Szentsebestyén — — — — — — —
Bodóhegy 1000 1300 — 71-63 21-74 62-35 42-70

Felsőcsalogány 1800 2100 — — — — —
Sürüháza . — — — — — — —

Domonkosfa . 1000 400 400 — — — —
Pártosfalva — — — — — — —

Körmend . . . . 1400 — 5000 — — 60-62 —
Hegyháthodász — — — — — — —

Átvitel : 5200 5800 13400 132-83 39-74 224-50 134-70
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Az adakozó 
gyülekezet neve

Hadikölcsöiijegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

gyámolítá*
sára

Az országos 
Vörös* 
kereszt 
egyesület 
javáraII. III. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi offertórium

Áthozat : 5200 5800 13400 132-83 39-74 224-50 134-70
Nádasd 2000 — — _ _ — —
Szarvaskend . — — — _ _ _ —

Meszlen . 2500 400 100 — 112-30 50-03 —
Acsád . . . . — — — — 40-40 — —

Muraszombat — 500 — 50'— 18'— 20-— ' —
Nemescsó — 1900 — _ — 163*— —

Doroszló-Czák — 1400 1000 _ — — —
Czák 300 900 — — — — —
Kőszegdoroszló — — — — 35-65 — —

Nemeskolta . — 1500 300 — 5-50 32-09 —
Rábaszenttamás . — — 1100 — 12'— — —

Örihodos . . . . — — — — 24-24 54-57 2 0 -
S á l ........................ — — — _ 5-26 — —
Szalafő . . . . _ _ _ _ _

Örimagyarósd 300 — 300 — 11-80 10-— 10 —
Péterhegy 4000 — — 190-64 13-50 69-85 —
Répczelak-Csánig — — — — — 26-64 —
Répczelak — — 700 — 8-06 — —

Csánig . . . . 1500 400 8000 — 20-40 — —
Sárvár . . . . — 500 — 3612 16-92 64-91 18-41

Rábabogvoszló — — — — 14-90 — —
Szombathely . — — — — — 40 — 10-38
Tótkeresztur . 1100 1400 — 30"— — 10-— —
Uraiujfalu ossz. gyűl. 2550 2000 300 — — 84-83 —
Uraiujfalu — — — — 7-20 — —

Hegyfalu . 1300 — 1150 — 8-30 — —
Ivánegerszeg . — — 100 — 20-— — —
Terestyénfa 500 200 800 — — — —
Zsédeny — — 50 — — — —

Egyházm. alapítvány — — 8000 _ _ _ —
Répczelaki nőegyl. — 800 — — — — —
Sárvári 100 — — «. — — — —
Szombathelyi „ — 10000 — — — — —

Összesen : 21350 27700 35300 439-59 414-17 851-42 193-49

Veszprémi egyházmegye.

Ajka . . . . _ _ _ 48-52 _ 19-34
Csékut . . . . — _ _ _ _
Pusztamiske — — — — — — —

Átvitel : — — — 48-52 - 19-34 —
E v an g . p ü sp ö k i je le n té s , 1916. 3
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Az adakozó 
gyülekezet neve

Hadikölcsönjegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

gyámolítá»
sára

Az országos 
Vörös
kereszt 

egyesület 
javáraII. III. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi offertórium

Át hozat : 4852 19-34
Bakonycsernye . 700 — — — — 17-64 31-38
Bakonyszentlászló . 300 1950 300 16-90 — 16-90 624
Bakonytamási — — 200 — — 81-26 — ■
Dabrony . . . . — 5000 — — — 14--' —

Nemesszalók . — 400 400 — — — —
Csögle . . . . — 400 200 — ■ — — —

Gecse........................ 1300 500 1000 131 80 18-94 3306 10 —
Hánta........................ — — — 10-- — — 5-—
Homokbödöge . — 500 500 120 16 74-30 15-69 4712

Nagygyimót — 150 — — io - - 5909 —
Tapolczafő . — 500 500 — 7-70 — —

K erta........................ — — 1400 — — 124-50 —
Kiskamond . — — — — — — •». —
Karakószörcsök 150 100 — — — — —

Lajoskomárom . — 300 — — 58-15 162-42 —
Magyarszombathely . — 2500 1000 173-30 22 — 75-56 15-92

Ászár . . . . — 400 1000 — — — —
Bakonybánk . — — 1500 — — — —

Marczalgergelyi . — — — 15-- — 3 7 - 29-50
Szergény . — — — — — — —
Külsővat — — — — — — —
Mihályháza — — — — — — —

Nagyalásony . — 500 500 40 — 19 38 2836 —
V id ........................ — 2000 2000 — 7-84 —

Ö s k ü ........................ 1000 500 1000 100-10 10-50 16"— 9-30
P á p a ........................ 2000 2000 4000 234-— — 1 0 0 - 62 --

Takácsi 800 — — 30 — — 20"— —
Dáka . . . . 400 300 —- — — — —
Mezőlak — — — — — — —
Nagyacsád . — — — — — — —

Sikátor . . . . 500 1000 500 50"— 12-60 12"— 30--
Veszprémvarsány . 1700 — 800 — 12"— — —

Somlószőllős . — ’ — 200 23 — — 17-— 6 —
Vecse . . . . — — — — — — —

S ű r ........................ — 200 100 10 — 4 - - 10-- 10--
T é s ........................ 2300 1450 1450 17-90 — 2286 3-74
Vanyola . . . . — — 1400 — — 1516 —

Csót . . . . — — 200 — — — —■»
Várpalota . . . . 1600 10200 1000 5-— 5 — 8664 —

Fehércsurgó — — — — — — —
Veszprém — — 4000 — — 20'— ---
Zalagalsa . . . . — 600 400 6868 — 28‘— 3 —

Átvitel : 12750 30350 25500 1094-36 262-41 1032-48 269-20
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Az adakozó Hadikülcsön jegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

Az országos 
Vörös- 
kereszt 

egyesület 
javára

gyülekezet neve II. III. ' IV. gyűjtés május 1-i 
ünnepi 

offertórium

gyámolítá*
sara

Áthozat : 12750 30350 25600 1094-36 262-41 1032-48 269-20
Hány . . . . 950 — — 38-78 6-70 — —

Rigács . . . . 800 — — — 3-62 — —
Egyházm. gyámint. . — 1300 200 — — — —

„ gyámolda — 1000 — — — — —
Összesen : 14500 32650 25800 1133-14 272-73 1032-48 269-20

Zalai egyházmegye.

Alsódörgicse . __ __ — 35-30 — 14-90 14-18
Akaii . . . . — — — 15-60 3-— — —

Kisdörgicse — — — — — — —
Vászoly. — — — — — — —

Kapolcs . . . . 200 200 3400 18-54 3 - 18-24 12-—
Öc s ........................ 200 400 — — — 5-— 3 - -
Taliándörögd . 100 — — 11-92 3 - - 14-40 —

Kövágóörs — — — — — 6 — —
Szepezd — — — — — — —

Mencshely . ' . — — — 19-60 — 37-30 —
Nagyvázsony . — 100 — — — — 14-—

Nemesleányfalu — — — — — 6-— —
Szentantalfa . 500 3000 6000 7-50 T — 17-80 —

Zánka . . . . 700 1100 4900 ' r — — — —

Kapolcsi nőegyl. 200 — — — — — —

Öcsi 100 — — — — — —

Taliándörögdi „ — — 500 — — — —
Egylim. alapítv. pénzt. 400 1400 500 — — — —

Összesen : 2400 6200 15300 108-46 10-— 119-64 43-18

Tanintézetek. 

Bonyhádi főgimná-
ziumi alapokból . 1000 13800 36800 — ' — —

Felsőlövői főgimná-
ziumi alapok . 800 — — — — — —

Berzsenyi ifjúsági kör 100 — — — — — —
Testedző-kör. . 200 500 — — — — —
Gyorsiró-kör. 200 — — — — — —

Ifj. belmissziói egylet 400 — — — — — —
Ifjúsági segítő-egylet 1100 300 — — — — —
Tanári rend. alap . 200 1000 — — — — —

Átvitel : 4000 15600 36800 — _  1 — —

3 *
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Az adakozó Hadikölcsöiijegyzés Kárpáti falvakra Rokkant
katonák

Az országos 
VöriiS"

gyülekezet neve II. III. IV. gyűjtés május 1-i ünnepi offertorium
gyámolilá-

sára egyesület
javára

Áthozat : 4000 15600 36800 — — — —

Soproni lycentn . — — — 216-22 180"— — —
111.—VII. o. ifjúsága — 800 — — — — —
Ifjúsági gyorsiró-kör 100 100 — — — — —
Ifj. belmissziói egylet — 300 — — — — —

Soproni tanítóképző-
100-84intézet . . . . — — — — — —

Belmissziói alap . 800 — — — — — —
Kirándulási alap. 600 — — — — — —
Ifjúsági Pálfy-kör . — 2000 — — — — —
Ifj. önkéntes gyűjtés — 150 — — — — —
Gyakorló-iskolai növ.

gyűjtése — 50 — — — —

Kőszegi felsőbb leány
iskola . . . . 171-21 _ _

Összesen : 5500 19000 36800 216-22 452 05 — —

Összegezés.

Győri egyhm. 52850 20550 111450 596-14 239-42 1134-37 150-27
Kemenesaljái „ 5450 13000 32600 311-08 382-69 509-62 134-42
Somogyi 22250 5150 19600 65938 23-10 206-55 195-95
Soproni alsó „ 29600 12400 2950 703-52 288-14 552 28 299-62
Soproni felső „ 261300 153900 106200 507-94 30105 1146-74 272-55
Tolna-bar.-som. „ 49770 39000 37531 1303-60 52010 1484-10 598-88
Vasi felső „ 158762 173500 287450 612 07 634-30 89967 518-25
Vasi közép „ 21350 27700 35300 43959 414-17 851-42 193-49
Veszprémi „ 14500 32650 25800 1133-14 272-73 1032 48 269 20
Zalai „ 2400 6200 15300 108-46 10 — ! 19-64 43-18
Tanintézetek . 5500 19000 36800 216-22 45205 — —

Összesen : 623732 503050 710981 6591-14 3537-75 7937-87 2675-81
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3 0 .  A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a lefolyt egyházközigaz
gatási évben az 1913. évi XVI. t.-c. értelmében tanitófizetés-kiegészítési állam
segélyt a következő tanítóknak utalványozott, még pedig a helyi járulékokból 
biztosított fizetésnek

I. 1200 koronára — kezdő javadalmazásra — kiegészítéséig: A győri 
egyházmegyében : Gerborecz Lajos rábczakapii, a kemenesaljai egyházmegyé
ben : Mórocz Sámuel kissomlyói, a tolna—baranya—somogyi egyházmegyé
ben: Steiner Károly nagyszokolyi, a vasi felső egyházmegyében: Brunner 
János alsórönöki, Karner Mátyás ujvörösvágási, a veszprémi egyházmegyében: 
Mezősi Árpád lajoskomáromi, Stefani Mihály bakonybánki ;

II. 1400 koronára a III. fiz. oszt. 3. fokozatának megfelelő összeg ki
egészítéséig: a győri egyházmegyében: Kiss Kálmán lébényi, a kemenesaljai 
egyházmegyében: Erdős János kemenesmihályfai, a soproni felső egyház
megyében : Polster Róbert borbolyai, a tolna—baranya—somogyi egyház
megyében : Gáspár József belecskai, Schöpf Ernő kalaznói, Kórossy Lajos 
némethidasi, a vasi felső egyházmegyében : Kurz Mihály háromsátori, Pausz 
János gáborfalvai, Góger Károly vasfarkasfalvai, a vasi közép egyházmegyében : 
Mesterházy Imre nádasdi, Novák Gyula zsédenyi, Wertsch Adolf domonkosfai, 
a veszprémi egyházmegyében : Németh Lajos marczalgergelyi, Szebedinszki 
Mihály ösküi, Bognár József suri, a zalai ehmegyében: Záboji Gyula kapolcsi;

III. 1600 koronára a III. fiz. oszt. 2. fokozatának megfelelő kiegészí
téséig: a győri egyházmegyében: Magyar István felpéczi, Búzás Imre tényői, 
Widonyi Blanka győri, Garam János ménfői, a keínenesaljai egyházmegyében : 
Pálfy Mihály kemenesmagasi, Gecsényi Lajos alsólendvai, a soproni alsó 
egyházmegyében : Schrantz Samu gyórói, a tolna—baranya—somogyi egyház
megyében : Fejér Imre köttsei, Till Illés köttsei, Becht Sarolta bonyhádi, 
Schiller Gottfried Adolf mekényesi, a vasi felső egyházmegyében : Fasching 
György ujrétfalui, Polster Reinhold Nándor határfői, Schrantz Károly szaló- 
nakujteleki, Nóthnagel Mihály kukméri, Unger Adolf rödönyi, Bauer Sámuel 
királyfalvai, a vasi közép egyházmegyében: Ruzsáné Tomka Gizella muraszom
bati, Wukán Kálmán bodóhegyi, a veszprémi egyházmegyében: Balogh 
István külsővati, Fülöp József vanyolai, Kakas Irén pápai, Orbánné Koltay 
Jolán vidi;

IV. 1800 koronára a III. fiz. oszt. 1. fokozatának megfelelő összeg ki
egészítéséig: a győri egyházmegyében: Pödörné Mohar Irén téti, Klauserné 
Kapi Jolán győri, a soproni felső egyházmegyében : Klug Gyula ruszti, a 
tolna—baranya—somogyi egyházmegyében : Fritz Lipót alsónánai, Bischof 
János majosi, Bucski Sándor nagybábonyi, Winecker János váraljai, a vasi felső 
egyházmegyében: Karner József kukméri, a vasi közép egyházmegyében : Badics 
Ádám nemescsói, Nagy Jenő domonkosfai, Wukán Kálmán bodóhegyi, Rúzsa 
Ferenc muraszombati, Osváth Sándor battyándi, a veszprémi egyházmegyében: 
Németh Kálmán rigácsi, a zalai egyházmegyében: Mészáros László kisdörgicsei, 
Bognár József akali;
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V. 2000 koronára a II. fiz. oszt. 3. fokozatának megfelelő összeg ki
egészítéséig : a győri egyházmegyében : Demetrovics Mária győri, a kemenes- 
aljai egyházmegyében : Wéber Gyula vönöczki, a somogyi egyházmegyében : 
Binczi Dániel véssei, soproni alsó egyházmegyében : Dömötör Péter vásáros
falui, a soproni felső egyházmegyében : Purth Gyula ágfalvai, a tolna—bárá
nya—somogyi egyházmegyében : Köhler Frigyes zsibriki, Hátz József borjádi, 
Tiefbrunner Ernő tékesi, Hátz Sámuel a györei, Nika János sárszentmiklósi, 
Bauer János tolnanémedii, a vasi felső egyházmegyében : Bácz Kálmán kőszegi, 
Pósch János felsőőri, Terplán Oszkár németzsidányi, a veszprémi egyház
megyében : Ormosi Ernő hántai;

VI. 2200 koronára a II. fiz. oszt. fokozatának megfelelő összeg kiegé
szítéséig: a kemenesaljai egyházmegyében:- Gindli János kemenesszentmár- 
toni, Horváth Mihály Lajos nemeskocsi, a somogyi egyházmegyében : Héricz 
Sándor nemespátrói, a soproni alsó egyházmegyében: Czirák György potyondi, 
a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében : Tiefbrunner Ernő tékesi, Coriáry 
István kismányoki, a vasi közép egyházmegyében : Herczeg Károly sárvári, 
a veszprémi egyházmegyében : Sass Lajos zalagalsai tanítók.

Személyi pótlékban részesültek : Kappel Frigyes petőfalvai, Leyrer János 
edeházai, Ziermann Mihály őribükkösdi 600—600 K, Szabó László tokorcsi, 
Lubersbeck Tófor városhodászi tanítók 400—400 K-ban.

3 1 -  Az 1915. évi XXII. t.-c. alapján 10 havi előleges részletben fize
tendő fejenkénti 400 korona háborús segélyt a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr következő tanítóinknak utalványozott:

A győri egyházmegyében : Garam János Ménfő, Szabó György Csikvánd, 
Szij János Börcs, Komjáthy Károly Bőnyrétalap, Mészáros Sándor Enese, 
Bakó Sámuel Felpécz, Hermann Sámuel Győrszemere, Gergorecz Lajos Rábcza- 
kapi, Pödör Sándor Tét, László Ferenc Ujmalomsok, Benedek Vince, Demet
rovics Mária, Borsodi János, Fadgyas Mária, Gróf Endre, Macher Béla, Vidonyi 
Blanka, Hollós István, Bauer Lenke, Klauzerné Kapi Jolán Győr, Nagy Lajos, 
Bezi, Tóth Lajos Kispéczkajár, Nagy Mihály Mérges, Sümeghy Sándor Tárnok
réti, Búzás Imre Tényő, Potyondi Zsigmond Tét, Horváth Károly Bezi, Scher- 
mann Irén Bőny-Örkénypuszta, Németh János Kispéczkajár, Sas József Nagy- 
móriczhida, Magyar István Felpécz, Kiss Lajos Győrujfalu, Szűcs Mihály Kisbabot, 
Erős Sándor Nagybarátfalu, Pödörné Mohar Irén Tét, Kiss Kálmán Lébeny.

A kemenesaljai egyházmegyében: Gecsényi Lajos Alsólendva, Németh 
Vilmos Barlahida, Nándor János Pusztaszentlászló, Németh György Zalaistvánd, 
Gaál Sándor Alsómesteri, Joós Géza, Koczor Márton Alsóság, Csirkovics 
Kálmán Boba, Koczor Kálmán Borgáta, Szász István, Hajas Dénes Csönge, 
Szórádi Dénes, Ludván Sándor Czelldömölk, Varga Dénes Duka, Welter 
György Egyhàzashetÿe, Szakái János Jánosháza, Nits István, Feiler Jenő 
Kemeneshőgyész, Smidelius Sándor, Pálfy Mihály, Szakái László Kemenes- 
magasi, Erdős János, Gősy Ferenc Kemenesmihályfa, Tompa Lajos Kemenes-
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pálfa, Szabó Antal Kemenessömjén, Gindli János Kemenesszentmárton, Joó 
István Kisköcsk, Mórocz Sámuel Kissomlyó, Szabó Antal, Nagy Jenő Magyar- 
gencs, Ludván János, Zongor Márton Nagysimonyi, Horváth Mihály Lajos 
Nemeskocs, Németh Sándor, Némethné Berecz Izabella Ostffyasszonyfa, Szabó 
László Tokorcs, Weber Gyula, Dömötöri Vince Vönöczk, Cseri Ferenc, Farkas 
János Gércze, Rózsa István Nagysitke, Sümeghy István Vásárosmiske.

Somogyi egyházmegye : Horváth Mihály Gyékényes, Simon Zsigmond 
Iharos, Teke Lajos, Héricz Jenő Iharosberény, Héricz Sándor Nemespátró, 
Simon Jenő Pat, Csatári Kálmán Pogányszentpéter, Németh István Porrog, 
Záborski Kálmán, Hajas Gyula Sand, Sass István Surd, Héricz Zsigmond 
Szökedencs, Kemény Lajos és Binczi Dániel Vése.

Soproni alsó egyházmegye : Fodor Miklós Alszopor, Kisfaludy Károly 
Biik, Major Sámuel Szakony, Nagy Kálmán Nagygerezsd, Hajas Gyula Ne
meskér, Kovácsics Jenő Pórládony, Molnár Sándor Répczeszemere, Szalai Pál 
Nemesládony, Szíj Lajos Farád, Varjú Márton Jobaháza, Kis Lajos Magyar- 
keresztur, Czirák György Potyond, Glatz Lajos Rábaszentandrás, Schrancz 
József Sobor, Mesterházy Károly Sopronnémeti, Varga Dezső Szilsárkány, 
Horváth János Vadosfa, Böjtös Pál Zsebeháza, Kis Sándor, Csizmadia Fe
renc Beled, Bakodi Imre Kisfalud, Takács József Mihályi, Dömötör Péter 
Vásárosujfalu.

Soproni felső egyházmegye : Polster Róbert Borbolya, Kappel Frigyes 
Petőfalva, Kis Gábor, Kleinráth Ágoston Csáva, Schöpf Ernő Locsmánd, 
Polster Samu Veperd, Szíj Ella, Krausz Auguszta, Holndonner Irén, Felk 
Mária Irén, Ritter János, Gömbös Gyula, Ulreich Gyula, Schád János, Kis 
József, Thirring Sámuel, Krug Lajos, Graf Samu, Geleji Frigyes, Laschober 
Gusztáv Sopron, Klug Gyula Ruszt, Hutter Rezső, Schwartz Ferenc Lépesfalva, 
Neubauer Károly, Benedek Ottó Harka, Schöll Frigyes, Kantner János, Ráígér 
Lajos Fertőmeggyes, Molnár Gyula Felsőpéterfa, Höhn János, Schrauf Endre 
Balf, Vánkos Jenő, Weber Samu, Purt Gyula Ágfalva

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Dächert Jakab, Czirák János 
Bikács, Marth Péter, Mathes Adolf, Hoffmann Ákos, Gats Sándor, Schneider 
Oszkár Gyprköny, Haiser Henrik, Rein János, Kinkel György Paks, Becht 
Béla Bonnya, Werstroh Konrád, Halvax Károly Ecsény, Bartsch Béla Gadács, 
Petter János Polány, Schmidt József, Pfeiler Károly Somogydöröcske, Jany 
János Szabadi, Kramer György, Aikelin Vilmos Somogyszil, Böhm Sándor 
Somogy vámos, Simon _ Lajos Bolmány, Guttenberger János Kácsfalu, Kis 
Alojzia Magyarboly, Hatz József, Wendelin Mihály, Borjád, Spissák Henrik 
Pogány, Fritz Lipót, iWiegand Lajos Henrik, Csonka Rozália Alsónána\ 
Nika János Sárszentmiklós, Steiner Károly Nagyszokoly, Síkos Károly Tamási, 
Ravasz Lajos Dunaföldvár, Kring Ödön, Weil Henrik Gyönk, Halász Ármin, 
Schöpf Ernő Kalaznó, ifj. Kring Gyula, Gáspár József Kéty, ifj. Schaffer 
Mihály, Töpfer Emma Kistormás, Weil András, Wágner János Keszőhideg- 
kut, Weil János Kölesd, Neubauer Károly Murga, Mátis István Pálfa, Mendöl
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Ede, Nagy István Sárszentlőrinc, Grieshaber Endre, Hermann József Szárazd, 
Bauer János, Harsányi Jenő Tolnanémedi, Aikelin Lajos Udvari, id, Fanzler János, 
ifj. Fanzler János Varsád, Till Illés, Fejér Imre Köttse, Bucski Sándor Nagy- 
bábony, Kiiffer János, Takács Zoltán Tab, Zakocs Ferenc Torvaj, Lőbel János, 
Pető Lajos, Fittler Henrik Hidas, Korossy Lajos Némethidas, Bakó Béla Maráza, 
Köhler Frigyes Zsibrik, Schwartz Ádám, Vágó József Bátaapáti, Wickert Lajos, 
Knabel Vilmos, Bechí Sarolta, Kiss Sándor Bonyhád, Hatz Sámuel Győré, 
Hildebrand Miksa, Steller Ernő Izmény, Coriáry István Kismányok, Antal 
György, Bischof János Majos, Scherer János, Gönye Dezső Mucsfa, Winecker 
János Váralja, Purt Gusztáv Ág, Gráf Adolf, Renner János Bikái, Pflug István, 
Schranz János Csikostöttös, Hoffmann Samu, Philippi Árpád Kaposszekcső, 
Becht Henrik, Schiller Gottfried Adolf Mekényes, Scholz Béla Nagyhajmás, 
Kovács József, Szauerwein Jakab, Guggenberger Gyula János Ráczkozár, 
Tiefbrunner Ernő Tékes, Péter Sándor Tófű.

Vasi felső egyházmegye : Kurtz József Vilmos, Baldauf János Boros
tyánkő, Leyrer János Edeháza, Knotek József Gyöngyösfő, Kurz Mihály Há
romsátor, Brunner János Mencsér, Klein József, Karner János Rohoncz, Polster 
János Vágod, Lubersbeck Tódor Városhodász, Bácz Kálmán, Hammer Gyula, 
Karner Frigyes és Marton Károly Kőszeg, Karner Mátyás Ujvörösvágás, 
Bögöthi Sámuel Felsőlászló, Terplán Oszkár Németzsidány.

Vasi közép egyházmegye : Széles Gyula Kőszegdoroszló, Badics Ádám 
Nemescsó, Horeczki Gyula Csánig, Tóth István Hegyfalu, Németh Jenő Iván- 
egerszeg, Lórántffy Lajos Rábabogyoszló, Szigethy Dénes, Tóth István, Káldy 
Margit Répczelak, Herczeg Károly Sárvár, Németh Béla Terestyénfa, Róth Kál
mán, Rózsa Lajos Uraiujfalu, Novák Gyula Zsédeny, Horváth József Meszlen, 
Vörös Samu, Házas Béla Nemeskolta, Balikó Mihály Rábaszenttamás, Rátkay 
Lajos Alsómarácz, Osváth Sándor, Nika Lajos Battyánd, Vukán Kálmán, 
Csörföly Lajos Emil Bodóhegy, Rúzsa Ferenc, Ruzsáné Tomka Gizella Mura
szombat, Varga Endre Péterhegy, Bakó Károly Sürüháza, Csubán József 
Tótkeresztur, Lőrincz Zsigmond Hegyháthodász, Dávid János, Töpfer Gyula 
Körmend, Mesterházy Imre, Mesterházyné Nagy Ida Nádasd, Lengyel Sándor, 
Asbót József Örimagyarosd, Somogyi Béla Szarvaskend.

Veszprémi egyházmegye : Marosi Mihály, Bognár József Sur, Ormosi 
Alfréd Tés, Tüskés István, Cseplák János, Tüskésné Zatkalik Erzsébet Bakony- 
csernye, Szekér József, Kiss Margit Bakonymagyarszombathely, Ormosi Ernő 
Hánta, Stefani Mihály Bakonybánk, Káldi József Veszprémvarsány, Sütő János 
Sikátor, Sokoray Gyula Bakonyszentlászló, Varga János Nemeshany, Németh 
Kálmán Rigács, Sass Lajos Zalagalsa, Szebedinsky Mihály Öskü, Birnbaum 
Sándor, Niederland Vilmos Várpalota, Gálos Gyula Veszprém, Mezősi Árpád, 
Molnár Imre, Szombath Ernő Lajoskomárom, Pintér Sándor Ajka, Rácz Károly 
Csékut, Fodor Mihály Pusztamiske, Erdélyi Zoltán Nagyalásony, Orbán 
Károly Dabrony, Gáspár István Somlóvecse, Koltay Jolán Vid, Rónai Pál 
Somlószöllős, Sülé Sándor Kerta, Polgár Mihály Kiskamond, Kováts József
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Karakószörcsök, Horváth Ferenc Ászár, Bárdosi Aladár Gecse, Boros Kálmán 
Nagydém, Mészáros Gyula Csőt, Petter Viktor Naggyimót, Fiilöp József 
Vanyola, Zacher Sándor Homokbödöge, Nagy Sándor Mihályháza, Kiss Dezső 
Mezőlak, Sümegi János Nemesszalók, Balogh István Külsővath, Nagy Pál, 
Szutter Dániel, Kakas Irén, Kovácsics Teréz Pápa, Erdélyi Béla, Sas Aranka 
Szergény.

Zalai egyházmegye: Benkő Béla Öcs, Bereczky Géza Mencshely, Halász 
János Nemesleányfalu, Bognár József Akaii, Kováts Sándor Felsödörgicse, 
Zábolyi Gyula Kapolcs, Mészáros László Kisdörgicse, Bándi Géza, Garab 
Lujza Kővágóörs, Fazekas János Szentantalfa, Kováts János Taliándörögd.

3 í i .  Segédtanítóknak, illetve segédtanitónöknek a következő összegeket 
utalványozta ki a vallás-és közoktatásügyi miniszter űr az 1915—16-ik tanév
ben : Ujmalomsokon Szakács Magdolnának havi 77 K 20 fillért, Börcsön 
Lakner Elvirának havi 40 K-t, Keszőhidegkutou id. Kring Gyulának havi 
80 K-t, Felsőőrön Geisztlinger Pálnak 80 K-t, Fröstner Izabellának 80 K-t, 
Őrimagyarósdon Pappné Várady Jolánnak havi 80 K-t, Somlószöllősön Vincze 
Irénnek havi 27 K 20 fillért.

3 3 .  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 1916. évben.
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Az egyházmegye 
neve ' Ö
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m Keresztel-
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vé
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le

n

Konfirmál
tatok

Egybekelt
házaspárok Eltemettetek

fi nő o ssz . fi nő o ssz . tisz ta vegy. ossz . fi nő ossz .

Győri 1 9 0 1 5 2 0 7 1 9 0 3 9 7 13 2 1 0 1 8 5 3 9 5 15 17 3 2 2 6 6 2 1 4 4 8 0
Kemenesaljái 1 8 8 6 0 2 3 5 2 3 0 4 6 5 10 2 0 0 191 3 9 1 8 13 21 1 9 5 2 0 2 3 9 7
Somogyi 1 3 4 5 9 1 2 7 1 3 4 2 6 1 7 8 8 1 1 3 201 14 4 18 2 2 5 1 4 3 3 6 8
Soproni alsó 1 1 3 2 8 1 2 8 101 2 2 9 5 1 0 9 1 1 4 2 2 3 15 5 2 0 1 2 6 1 3 4 2 6 0
Soproni felső 2 3 4 3 5 2 7 8 2 9 5 5 7 3 6 3 2 9 0 2 6 0 5 5 0 5 7 2 9 8 6 2 6 7 2 1 2 4 7 9
lolna-bar.-somogyi 5 4 5 6 4 4 0 3 3 9 2 7 9 5 2 6 4 9 0 5 4 3 1 0 3 3 2 9 2 6 5 5 6 1 3 4 8 6 1 0 9 9
Vasi felső 3 0 5 5 8 2 2 4 2 4 4 4 6 8 5 6 3 6 4 3 5 5 7 1 9 3 2 12 4 4 2 7 3 2 9 2 5 6 5
Vasi közép 3 5 6 1 6 3 1 4 2 8 8 6 0 2 5 5 2 3 3 2 5 3 4 8 6 7 18 2 5 1 6 0 1 2 9 2 8 9
Veszprémi 2 5 2 1 5 2 3 3 2 7 2 5 0 5 17 2 3 0 2 4 1 4 7 1 18 21 3 9 2 8 0 2 7 0 5 5 0
Zalai 3 7 1 5 3 9 4 0 7 9 5 2 7 2 5 5 2 3 5 8 4 3 4 0 8 3

Összesen : 2 3 5 7 6 5 2 1 8 8 2 1 8 6 4 3 7 4 2 5 8 2 2 4 1 2 2 8 0  4 5 2 1 1 9 8 1 5 0 3 4 8 2 4 4 8 2 1 2 2 4 5 7 0
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IT.

Az fi ^ S f Egyházunkba áttért Egyházunkból kitért 
és lett

R ev e rzá lis t 
a d o t t  eg y h á 
zu n k  javára

R everzálist 
a d o t t  ev. fél 

m ás v all.-nak
egyházmegye C3 — n:3 N r. k. ref.

m ás
vall.

ö s sz e 
sen r. k. ref. egyéb

ö s sz e 
sen Ç3 5

-d

i:0> fi nő fi no fi nő fi nő fi nő  fi nő fi nő fi nő c S ÿ :0 u O

Győri 8 7 1 1 2 2 1 2 1 3 3 4 4
Kemenesaljái 4 7 — — — - - — — — — 2 1 — — — — 2 1 5 - — 5 — — — —
Somogyi 19 12 7 4 — — — — 7 4 2 7 — — — — 2 7 — — — — 1 — — 1
Soproni alsó 5 (3 — 1 1
Soproni felső ? ? — 2 - — 1 — 1 2 — — — — — — — — 6 — — 6 8 _ _ 8
rolna-bar.-som. 5 Í 34 — — — — — — 2 7 — — — — _ __ 9 19 — _ — 4 _ __ __ —
Vasi felső 12 10 2 — — — — — 2 — 1 1 — — — _ 1 1 — — — 6 — — — _
Vasi közép 18 8 1 2 — — — — 1 2 1 2 1 1 — — 2 3 3 — — 3 — — — —

Veszprémi 13 5 3 3 3 i — — 6 7 1 2 — — — — 1 2 — — i 1 1 — — 1
Zalai 3 3 1 1

Összesen : 1 3 3 9 4 1 4 1 2 3 i 2 - 1 7 2 3 9 14 1 1 19 34 18 i 2 9 14 — - 14

B) Nyilvános és házi istenitisztelet.
Győri egyházmegye: „Az istenitiszteletek látogatásában meg volt minden 

gyülekezetben a hitbuzgóság. Különösen adventben és böjtben igen látoga
tottak voltak a templomok s a háborús, nehéz idők nyomása alatt a házi 
istenitisztelet is életre kelt egyes buzgóbb családok körében. Hanyatlás a hit- 
buzgóságban egy gyülekezetben sem volt tapasztalható, sőt inkább mindenütt 
emelkedés mutatkozott.“

Kemenesaljái egyházmegye: „Mindenütt kellő buzgóság tapasztalható. 
Több helyen a háború kitörése óta tartatni szokott köznapi esteli isteni tiszte
leteken, irásmagyarázatokon nagy száminál vesznek részt. A házi áhitat szór
ványosan gyakorlatban van. Ima-, énekeskönyv, biblia, ujtestamentom minde
nütt van, vallásos iratokat mindenütt szívesen olvasnak.“

Somogyi egyházmegye : „Kellő — különösen a téli hónapokban.“ 
Soproni alsó egyházmegye : „A nyilvános istenitiszteletek látogatásában 

hanyatlás nem tapasztalható, habár a hadban levők hiánya a templomban 
észrevehető hézagokat hagy fenn. A házi áhitat gyakorlása csak szórványos 
esetekben fordul elő. A hadban elesett hősök emlékét minden egyes esetben 
a templomban szoktuk kegyeletesen megünnepelni.“

Soproni felső egyházmegye: „Három gyülekezetben jó, hétben kitűnő, 
kettőben gyenge az istenitisztelet látogatása.“

Tolna—baranya—somogyi egyházmegye : „Tekintettel azon körülményre, 
hogy a beérkezett jelentések közül csak egy esetben merült fel panasz az 
istenitiszteletek hanyag látogatása miatt, továbbá tekintettel azon körülményre, 
hogy az úrvacsorával élők száma elég tekintélyes s a jótékonyság és áldozat- 
készség is a legtöbb gyülekezetben elismerést érdemlő mérvben nyilatkozott 
meg s a hívek sok helyen a házi áhitat gyakorlása és vallásos iratok olvasása
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által is ápolják a vallásos érzést; a buzgóság általában kielégítőnek mondható.“ 
Vasi felső egyházmegye : „Hanyatlás sehol sem mutatkozott, 15 gyüle

kezetben a nyilvános istenitisztelet látogatása a hivatalos jelentések szerint 
kellő, illetve jó ; két gyülekezetben igen buzgó. A házi áhitat gyakorlása terén 
a hivatalos jelentések kimutatása némi javulásra vall.1'

Vasi közép egyházmegye: „Az istenitisztelet látogatásában mutatkozó 
hitbuzgóság 12 egyházközségben jó, ötben kielégítő. A házi áhitat gyakorlása 
kielégítő.“

Veszprémi egyházmegye : „A beérkezett jelentések szerint a templomi 
istenitisztelet látogatásában kellő, sőt emelkedő buzgóság nyilvánul. A házi 
áhtiat gyakorlása több egyházközségben tapasztalható. Vallásos iratokat, egy
házi lapokat a hivek buzgón olvasnak.“

Zalai egyházmegye: „A nyilvános istenitiszteletek látogatottsága teljesen 
kielégítő. A házi áhitatosság némely családnál még mindig otthont talál. Val
lásos iratokat szívesen olvasnak a hivek. Egyik-másik egyházközségben szor
galmasan hozzák meg önkéntes áldozataikat Isten dicsőségére a hivek.“

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 ?

egyház
kelések

nél?
teme

tésnél?

Győri 3725 5025 8750 17 16 — 1 —

Kemenesaljái 2580 4587 7167 3 — — — —

Somogyi 2168 1978 4146 5 — — — —

Soproni alsó 2235 2953 5188 3 — — — —

Soproni felső 3465 2938 6403 12 — — 317 —

Tolna-bar.-som. 10047 13343 23390 13 1 — — 1

Vasi felső 5560 8245 13705 7 1 — 2 —

Vasi közép 4023 4699 8722 6 — — — 3

Veszprémi 5556 6638 12194 4 — — — —

Zalai 455 861 1316 — — — — —

Összesen : 39814 51267 90981 70 18 — 322 4
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C) Belmissziói mozgalmak.

Az egyháziasság emelését célzó nemes hivatásu munkásságról a követ
kező rovatos kimutatás nyújt képet:

Az egyházmegye 
neve

Há n y e g y h á z k ö z s é g b e n van

eg
yh

áz
i

én
ek

k
ar

if
jú

sá
gi

eg
yl

et

le
lk

és
zi

na
pl

ó

nö
eg

yl
et

sz
er

ve
ze

tt
 

he
ly

i 
g

yá
m


in

té
ze

t

ar
an

yk
ön

yv

eg
yh

áz
m

eg
ye

i 
be

lm
is

sz
ió

i 
eg

yl
et

 v
an

-e
?

Győri 2 2 14 15 14 17 igen

Kemenesaljái 2 2 7 29 13 29 11

Somogyi 2 — 6 7 5 11 i i

Soproni alsó 3 3 3 18 9 16 1)

Soproni felső 7 1 11 8 12 9 11

Tolna-bar.-somogyi 7 4 25 13 15 34 11

Vasi felső 7 3 7 7 12 11 nincs*

Vasi közép 2 2 10 16 17 16 91

Veszprémi 4 3 14 38 18 30 igen

Zalai — — 3 12 — 7 11

Összesen : 36 20 100 163 115 180 8

* A b e lm is s z ió i  m o z g a lm a k  s z á m o n ta r tá s á v a l  a z  e g y h áz m e g y e i g y á m in té z e te t  b íz ta  m eg .
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D) Iskola és vallásoktatás.
Egyházkerületünk elemi népoktatásügyéről és az ily iskolákban végzett 

vallásoktatásról áttekintést nyújt ezen táblázatos kimutatás:

Az
egyházmegye

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 teljesíti 
a vallásoktatást 

a lelkész

H
án

y 
gy

ül
ek

ez
et

be
n 

ta
ní

tja
 a

 l
el

ké
sz

 
a 

ko
nf

ir
m

án
du

so
ka

t
H

án
y 

is
ko

la
i k

ön
yv


tá

r 
va

n 
az

 e
gy

há
z

m
eg

yé
be

n

fin leány össze
sen fiú leány össze

sen fiú leány össze
sen

köznapi] ismétlő

i s k o l á b a n

G y ő ri
K e m en e s a ljá i 
S o m o g y i 
S o p ro n i a lsó  
S o p ro n i fe lső  
T o ln a - b a r .- s o m . 
V asi fe lső  
V asi k ö z é p  
V e sz p ré m i 
Z a la i

195
139
07 
44 
16

78
08 

229
64

119
104
54
49
18

73
82

170
48

314
243
121
93
34

151
150
399
112

51

19
17

09
14
30

1
64

17
20

73
11
29

1
115
121
36
37

142
25
59

9
12

3
2

26

106

3
4

23

75

12
16

3
2

49-

181

/
2
2
4

3
11

1
2
3
3

11

13

3
21

1
3

19
6

17
13
13
9

12
39
16
17
23

7

19
34
18
22
15'
63
45
30
44
12

Ö s s z e s e n  : 90 0  717 1017 200 215 536 158 105 263 31 77 166 302

1 E z e n  k iv iil j á r t  á lla m i is k o lá b a  440 , I. p o lg . f iit- é s  le á n y is k o lá b a  126, k ö z sé g i e le m ib e  
10, k a to n a i i s k o lá b a  90, s ü k e tn é m a - in té z e tb e  8 , s z e r e te th á z b a  9, ö s s z e s e n  68 3  n ö v e n d é k .

2 A h á b o rú  m ia tt a  h a d b a v o n u l t  ta n ító  h e ly e t te s í té s é r e  n e m  le h e te t t  h e ly e tte s t  n y e rn i.

E) Vagyoni állapot.
Az egyházmegyéknek, másodsorban pedig maguknak az egyházközsé

geknek anyagi viszonyait a beérkezett esperesi jelentések alapján a következő 
rovatos táblázatok mutatják :

a) Egyes egyházmegyék 1915. évi vagyoni állapota.

Az
egyházm egye

neve

Bevétel Kiadás
Pénztári
marad
vány

A házi 
pénztár 

alaptőkéi
Egyéb

alaptőkéi

Egyház
megyéi

gyámoldai
alaptőke

Egyház
megyéi

belmissziói
alaptőke

K f K f K f K f K f K f K f

Győri 6055 29 4760 60 1294 69 14063 91 _ _ _ _
Kemenesaljái 4033 82 3586 10 447 72 — — 4222 34 — — 2476' 46
Somogyi 20 ti 90 2035 50 6 40
Soproni alsó 2263 96 1838 56 425 40 — — 1247 82 — — — —

Soproni felső 7104 07 6906 17 197 90 — — 6338 43 29977 16 1676- 46
Polna-bar.- som. 7151 39 7039 25 112 14 — — — — — — — —

Vasi felső 16351 94 14309 94 2042 — — — 10480 02 32949 53 1027‘ 29
Vasi közép 14609 92 14597 08 12 84 —' — 5001 — 18063 84 4440 80
Veszprémi 6053 49 5590 68 462 81 600 — 239 93 26436 37 — —
Zalai 2275 80 2076 70 199 10

Összesen : 67941 58 62740 58 5201 — 600 - 37092 45 107426 90 9621 01
, 1 G y á m in té z e ti  a la p tő k e  37 3  30 , á rv a h á z i  a la p  750 K. —  2 Á rv a h á z i a la p tő k e  29 5 -9 8  K. 

— :1 Á rv a h á z i a la p  4 1 1 4 -9 0  K. — 1 G y á m in té z e ti  a la p tő k e .  —  5 G y á m in té z e ti a la p tő k e  9 5 2 7 2  K.
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b) A

z egyházközségeknek egyházm
egyék szerint összesített vagyona az 1915. év végén.
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F) Kiválóbb mozzanatok, mint a hitélet és áldozatkészség nyilvánításai 
az egyházmegyékben és egyes gyülekezetekben.

G yőri egyházm egye.

1. KISBABOT. Az egyházi épületek jókarban tartására 127*87 K-t fordí
tott, gyámintézeti és háborúval kapcsolatos jótékonycélra 21687 K-t gyűjtött 
és adott. — Boclonhelyen az egyház saját céljaira özv. Kiss Györgyné 200 
K-t, özv. idősb Szilágyi Józsefné pedig 100 K-t adományoztak.

2. NAGYBARÁTFALU. Az egyházi épületek jókarban tartására 89 K-t 
fordított, 600 K adósságot törlesztett. Jótékony, gyűl ekezeti és hazafias célokra 
összesen 2052'46 K önkéntes adomány folyt be. — Ménfő. Háborús célokra 
107*70 K-t gyűjtött. Sax Lujza végrendeletileg az iskolára 500 K-t hagyott.

3. BEZ1-ENESE. A lelkészlakot és templomot 126 K erejéig javíttatta, 
jótékony és hadi célokra 114*73 K-t gyűjtött, oltárképre 114 K-t adtak 
egyesek össze. Böröczky Mihály a bezii gyülezet fenntartási alapjára 500 K-t 
adományozott.

4. BÖNYRÉTALAP. A lelkészlakhoz melléképületeket emelt 273873 K 
erejéig. Honvédelmi, hazafias célokra 238'88 K, a kárpáti evang. egyházak
nak 206'68 K-t gyűjtött és adott.

5. CSIKVÁND. Épületeit 638'38 K erejéig javította. Az egyház céljaira 
egyesek 145 K-t adtak össze.

6. FELPÉCZ. Toronyórát szerzett 1200 K értékben. Sebesültek, rokkan
tak, hadifoglyok segélyezésére 210 K-t gyűjtött és adott. — Hősi halált haltak 
emlékére többen 170 K-t, toronyórára 319 60 K-t adományoztak.

7. GYŐR. Épületeit 3416 54 K erejéig javíttatta, adósságából 5406 K-t 
törlesztett, a várostól 13.993 K segélyben részesült. Szegény gyülekezetek 
segélyezésére 537 60 K-t, szeretetház segélyezésére 4840 K-t, házi szegények 
segélyezésére 807 23 K-t, lelkész- és tanító-özvegyek segélyezésére 1781'26 K-t, 
szegény tanulók tanszereire 300 90 K-t, szegény tanulók élelmezésére 536 K-t, 
szegény tanulók ruházatára 674 K, ösztöndíjakra 2225 K-t, rokkant katonák 
segélyezésére 165*27 K-t fordított. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek : 
Sax Lujza a temlomra 1000 K-t hagyott, Grab M. fiai gyárosok a szegények
nek 100 K-t, Győri I-ső Takarékpénztár iskolai célokra 100 K-t, szeretetházra 
120 K-t, Győri Általános Takarékpénztár 250 K-t, Győr sz. kir. város 1000 K-t, 
Falb Mária hagyománya 100 K, karácsonyfára gyűjtés 396' 18 K, s természetbeni 
adományok mintegy 1000 K értékben. — Györujfalu épületeit 125 K erejéig 
javíttatta, Schricker László felügyelő a gyülekezet fenntartására 500 K-ás ala- 
pítyányt tett, különböző célokra pedig 200 K-t adományozott. — Öttevény 
egyházfenntartási alapja 404 K, az egyház céljaira özv. Földváry Miklósné 
úrnő 600 K-t adományozott.
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8. RÁBCZAKAPI. Gyülekezeti adóalpra N. N. 100 K-t, N. N. 100 K-t adtak.
9. KISPÉCZ-KAJÁR. Épületeit 385 K erejéig javíttatta. Hazafias célokra 

167-85 K-t gyűjtött. A gyülekezet céljaira egyesek összesen 220*21 K-t ado
mányoztak.

10. LOVÁSZPATONA. Épületeit 281 K erejéig javíttatta, torzsai árvaliázra
11-70 K-t gyűjtött. Az egyház saját céljaira egyesek összesen 2065 K-t adomá
nyoztak. — Nagydém. Adósságából 200 K-t törlesztett, gabonából 205-64 K-t 
vett be, az egyház saját céljaira egyesek összesen 178 K-t adományoztak.

11. LÉBENY. Adósságából 200 K-t törlesztett, tanácstermébe 142 K 
erejéig bútorokat szerzett, háborúval kapcsolatos célokra 755-37 K-t gyűjtött. 
Az egyház saját céljaira adakoztak: A politikai község 973'84 K-t, orgona-alapra 
gyűjtés 1272-98 K, alapítványokra 150 K.

12. MÉRGES. Egyházi épületeit 203-50 K erejéig javíttatta.
13. NAGYMÓRICZH1DA. Adósságából 2000 K-t törlesztett, jótékony

célokra 108-84 K-t gyűjtött, az egyház javára egyesek összesen 215 K-t 
ajándékoztak.

14. UJMALOMSOK. Egyházi épületeit 408'62 K erejéig javíttatta, rokkant 
katonák részére s a harctéren elesett ev. tanítók özvegyei s árvái javára összesen 
275-70 K-t gyűjtött. Egyesek templomépítési alapra 1737 K-t adtak össze.

15. GYŐRSZEMERE. Egyházi épületeit 168 24 K erejéig javíttatta, jóté
kony s a háborúval kapcsolatos célokra összesen 79 60 K-t gyűjtött és adott.

16. TÁRNOKRÉTI. Épületeit 382-20 K erejéig javíttatta, jótékony s a 
háborúval kapcsolatos célokra 243 K-t gyűjtött. Az egyház saját céljaira ada
koztak egyesek: Kovács József és neje Török Terézia 400 K-ás jubileumi 
alapítványt tettek, ugyanezen célra Szalai Sándorné 300 K-ás, Szalai Márton 
pedig atyja, Szalai Sándor emlékére 100 K-ás alapítványt tett.

17. TÉT. Összes egyházi épületeit 615 07 K erejéig javíttatta, adóssá
gából 1500 K-t törlesztett. Jótékony s háborúval kapcsolatos célokra összesen 
415 K-t gyűjtött és adott. Az egyház saját céljaira és pedig egyházfenntartási 
alapra: özv. Zámolyi Istvánné 400 K-nás, özv. Kalmár Istvánné 200 K-nás 
alapítványt tettek.

K em enesaljái egyházm egye.

1. ALSÓLENDVA. Az egyház fenntartására: A Lendvai Takarékpénztár 
50 K-t, a Lendvavidéki Takarékpénztár 30 K-t, egyesek 66 K-t adtak. Bér
házára 120 K-t költött, 500 K adósságot törlesztett.

2. BOBA. Egyházi épületeire 77452 K-t költött, kölcsönvett 550 K-t, 
hadi célokra 20040 K-t gyűjtött. — Kemenespálfa. Tanítói lakásra 80 K-t 
fordított. — Nemeskocs. A tanító gazdasági épületeire 418-40 K-t költött; 
hadi célokra 224‘38 K-t gyűjtött.

3. CSÖNGE. Különböző címeken 26030 K erejéig jótékonycélra ál
dozott. — Ostffy  asszony fa. Uj temploma teljesen kész, felavatását várja. Mag-
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tára templomépítésre fordíttatván, megszűnt. A templomra egyesek 20.000 K-t 
ajándékoztak.

4. GÉRCZE. Épületeit 180 K erejéig javíttatta. Az egyház céljaira többen 
105 K-t ajándékoztak; hadicélokra 107 K-t gyűjtött. — Vásárosmiske. Hadi 
célokra 25 K-t gyűjtött.

5. KEMENESHÖGYÉSZ. Hadi célokra 7924 K-t gyűjtött.
6. KISSOMLÓ. Adósságából 500 K-t törlesztett, hadicélokra, többen az 

egyház fenntartási alaphoz 267 K-val járultak; hadi célokra s árváknak 135 K-t 
gyűjtött. — Borgáta. Épületeire 30-56 K-t költött, hadi célokra 56‘04 K-t 
gyűjtött. — Duka. Épületeit 40 K erejéig rendbehozta, 440 K adósságot tör
lesztett; kölcsön vett 700 K-t, hadiárvák s katonák segélyezésére 125-60 K-t 
gyűjtött. — Jánosháza. 100 K adósságot törlesztett, a helybeli takarékpénz
tárak iskolás gyermekeknek 55 K-t, a város fűtésre 8 méter fát adott. — Káld. 
Katonák segélyezésére 100 K-t adott, egyéb jótékony célokra 50 K folyt be. 
— Nagykocsit. 200 K adósságot törlesztett.

7. KEMENESMAGASI. Építési adósságából 3867’63 K-t törlesztett, hadi 
célokra 380.95 K-t adott.

8. NAGYS1MONY1. Lelkész és tanítói lakás javítására 3036 35 K-t köl
tött. Néhai Hajnal Sámuelné Zongor Zsuzsánna végrendeletileg a gyülekezet
nek 10.000 K készpénzt és 4 hold földet hagyott; hadi segélyre 112*94 K-t 
gyűjtött. — Nagysitke. A lelkészlakás költségeihez 614-13 K-val járult. 600 K 
adósságot törlesztett. Az imaterem felszerelésére 476 50 K-t áldozott.

9. NEMESDÖMÖLK. A lelkész gazdasági épületeit 1098"70 K erejéig 
javíttatta, egyéb épületeire 544-54 K-t költött. —1 Alsóság. Épületeit 492-30 K 
költséggel jókarba hozta. — Czelldömölk. Adósságából 1000 K-t törlesztett, 
épületeire 142 58 K-t költött. — Alsómesteri. Hadi célokra 110 K-t adott, 
épületeire 61'80 K-t fordított. — Kemenesmihályfa. Épületeit 107 62 K erejéig 
javíttatta. — Kemenessömjén. Épületeit 164*85 K erejéig rendbe hozta. — 
Kemenesszentmárton. Épületeire 47-50 K-t fordított. — Tokorcs. Épületeire 
64-78 K-t költött.

10. PUSZTASZENTLÁSZLÓ. Adósságából 300 K-t törlesztett, iskola
padokat szerzett 160 42 K-ért. Katonai célokra 66-11 K-t gyűjtött. Többen az 
egyház céljaira 313 K-t adtak. Gergály János és neje harcban elesett fiuk em
lékére 50 K-nás, özv. Bödecs Gyuláné harctéren elhalt férje emlékére 50 K-nás 
alapítványt tettek. — Barlahida. Többen egyházi célokra 96 K t adtak.

11. VÖNÖCZK. Néh. Pap Mihály hagyatékából 82 K folyt be. Külön
böző alapjait 300 K-val növelte. Hadi célokra 203-50 K-t áldozott.

12. ZALAEGERSZEG. Adósságából 420 K-t törlesztett s a várostól 
segélyben részesült. Lelkészlakás építésére 100 K-t gyűjtött, özv. Gérczei 
Józsefné egyházfenntartásra 100 K-t adott.

13. ZALAISTVÁND. Épületeire 200 K-t költött. Özv. Trinács Elekné 
harcban elesett fia emlékére 200 K-nás, özv. Trinács Istvánné harcban elesett 
fia emlékére 500 K-nás, Heinri István és felesége hősi halált halt fia emlé-
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kére 1000 K-nás alapítványt tettek az egyházközségnél. Egyesek különösen 
a szórványból egyházfenntartási alaphoz 745 K adománnyal járultak. — Zala- 
szenígróth. Többen orgonajavításra 106 K-t adtak.

Az egyházmegye rendes tagja a Prot. Irodalmi Társaságnak, a Luther- 
Társaságnak és a budapesti prot. árvaháznak. Az egyházmegye anyaegyház
községei rendes tagjai a Luther-Társaságnak és kettő kivételével rendes tagjai 
a Prot. Irodalmi Társaságnak is.

Som ogyi eg-yházrneg’.ye.

1. ANTUNOVÁC. Egyházfenntartási alaptőke 1341-88 K. Iskolai alap 
2643-25 K, templom-alap 866 K, adósságából 700 K-t törlesztett, javíttatott az 
épületeken 68 97 K erejéig, segélyt kapott összesen 488 K-t, lelkész 300 K-t. 
Hadi segélyt adott 84 43 K-t Egyesek ajándékoztak 258 K-t.

2. GYÉKÉNYES. Javításokra 196-47 K-t adott; hadi jótékonycélra 598-26 
K-t. Az egyház céljaira adakoztak egyesek s ajándékoztak összesen 1578-24 K-t.

3. HRASZTOVÁC. Évi bevétele 3190-56 K. Kiadás 2304 84 K. Marad
vány 885-72 K. Templomépítési alapja 8771‘02 K. Javíttatott lelkészlaknál 
79-10 K erejéig. Az egyház céljaira egyesek adtak összesen 82 K-t.

4. IHÁROSBERÉNY. Javíttatott a lelkész- és tanítólaknál 13.000 K ere
jéig. Adósságából 750 K-t törlesztett, segélyt kapott az államtól a Il-ik iskola
terem építésére 2000 K-t. Jótékonycélra gyűjtött 272 K-t, nőegylet 800 K-t. 
— Pogányszentpéter. Segélyt kapott : Kendeffy uraságtól 80 K-t.

5. LÉGRÁD. Javíttatott az iskolánál, papiaknál 135 K erejéig. Adóssá
gából 910 K-t törlesztett, jótékonycélra 113 53 K-t adott. Az egyház céljaira, 
orgonára többen 265 91 K-t adományoztak.

6. NAGYKANIZSA. Adóssága 4232 K, ebből 412 K-t törlesztett. Jóté
konycélra, az egyház céljaira egyesek 54 K-t adtak.

7. NEMESPÁTRÓ. Épületein javításokat eszközölt 625 54 K költséggel. 
Magtárában van búza 1500 kg., rozs 3000 kg. Épületein 625 K erejéig javí
tásokat eszközölt. Egyesek az egyház céljaira adtak összesen 378 K-t. Hadi
segélyekre adtak 128 K-t.

8. PORROGSZENTKIRÁLY. Jótékonycélokra összesen 3897 61 K-t 
gyűjtött s ajándékozott.

9. SURD. Javításokra 327 K-t költött. Jótékonycélra 1627 K-t adott.
10. SAND. Egyesek az egyház céljaira 170 K-t adtak. — Szépéinek. 

A Vöröskereszt, hadiárvák részére összesen 150 K-t adott.
11. VÉSE. Javításokra 120 K-t adott. Hadi célokra 150 K-t ajándéko

zott. A gyülekezet körében élő hívek 500.000 K hadikölcsönt jegyeztek.
12. ZÁGRÁB. Bevétele: templomi: 7634 01 K, iskolai: 33.223'13 K. 

Kiadása templomi: 763483 K, iskoláé: 32.09660 K. Maradvány 127 K. — 
A nőegyletnek bevétele: 2175 K; a gyülekezet hadi célokra, jótékonyságra 
192-79 K-t adott.
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Soproni alsó egyházm egye.

1. BELED. Javításra 398 K t fordított. Az egyesektől befolyt adományok 
összege 145 K. Jótékony célokra áldozott 330 K-t. — Vásárosfala. Javíttatott 
93 K erejéig. Tompa József és neje 100 K alapítványt tett. A beledi szövetkezet 
adott 10 K-t. — Edve. Épített 1700, javított 60 K erejéig. Kölcsön vett 400 K-t. 
Néhai Zongor Zsuzsánna nagysimonyi lakos 1000 K alapítványt tett.

2. BÜK. Javíttatta épületeit 150 K költséggel. Új templom-alapra befolyt 
146 K, aranykönyvre 101 K, jótékony célokra 133 K. Mesterházy Sándor 
100 K alapítványt tett.

3. FARÁD. Javításokra 762 K-t fordított. Közjótékonysági célokra 112 K-t 
áldozott. Alapítványokat tettek: özv. Conrád Rezsőné férje emlékére 100 K, 
Szabó Sándor örökösei 200 K.

4. NAGYGEREZSD. Közjótékonysági célokra gyűjtött s adott az egyház 
1426 K-t. Fenntartási alaphoz hozzájárultak: Mesterházi Nagy Kálmán 200 K, 
Gömböcz Józsefné Szarka Erzsébet, Kemény Lajosné 100 — 100 K. — Német- 
ladány. Épületjavításra 80 K-t fordított.

5. NEMESKÉR. Javíttatott 200 K erejéig. Egyházi segély 1530 K, adó
alapi 527 K. Jótékony célokra 642 K-t áldozott. Új alapítványok: Újhelyi 
József (izr.) 100 K, Mészáros László és neje 200 K, Halász József és neje 
1000 K. -

6. SZAKONY. Épületjavításra 232 K-t fordított. Jótékony célokra 387 K-t 
gyűjtött és adott. Újabb alapítványok: Hidegh Karolin 50 K, Tóth Sándorné 
100 K, Boros Sándor 50 K, Baráth Lajos 100 K, Hidegh Sándorné 100 K, 
Boros János 50 K, Gál István 50 K.

7. SZILSÁRKÁNY. Adósságából 1000 K-t törlesztett. Alapítványokat tettek :
Molnár Sándor 50 K-t, özv. Varga Györgyné 50 K-t. — Németi. Javíttatott 
172 K erejéig. Adósságából 600 K-t törlesztett. Alapítványt tett : Erdős István 
50 K-t. X

8. RÁBASZENTANDRÁS. Épületjavításra 420 K-t költött. Adósságát 
232-val apasztotta. Jótékony célra adott 92 K-t. A gyülekezet javára egyesek 
237 K-t adakoztak. — Sobor. Adósságából 1500 K-t törlesztett.

9. VADOSFA. Javíttatott 146 K költséggel. 3925 K adósságot törlesztett. 
Jótékony célra 2720 K-t gyűjtött. Dr. Ajkay Béla gyülekezeti célokra 130 K-t, 
egyebek 14 K-t adtak. — Mihályi. Javításra 54 K-t költött. Jótékony célra 
adakozott 231 K-t. — Kisfalud. Javíttatott 108 K erejéig. 1000 K adósságot 
törlesztett. Jótékony célra adott 21 K-t fordított. — Magyarkeresztúr. Javíttatott 
68 K erejéig. Adósságtörl. 1000 K-t. Jótékony célra adott 146 K-t. A gyüle
kezet javára befolyt 68 K. — Potyond. Javíttatott 40 K erejéig. Jótékony célra 
adott 74 K-t. — Zsebeháza. Gyámintézeti s egyéb célokra 52 K-t áldozott. 
Néhai Zongor Zsuzsánna nagysimonyi lakos 1000 K-t és 2hold ingatlan ala
pítványt tett.

4*
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Soproni i első egyházm egye.

1. ÁGFALVA. Katonák karácsonyára 57'82 kor.-t, orosz fogságban levő 
vitézeinknek 31 '08 kor.-t, misszióra 49'88 kor.-t gyűjtött s adott, saját isteni
tiszteleti s jótékonysági céljaira a háború kitörése óta 590 74 kor.-t áldoztak 
egyesek. A nőegylet 41 -31 kor.-t fordított jótékony célra, vagyona 225269 kor. 
— Sopronbánfalva. Missióra 6'52 kor.-t adott, lelkészfizetési alapjára Luth. 
Gotteskastentól 541‘86 kor.-t kapott. Egyesek 23 kor.-t áldoztak az egyház 
javára. — Lépesfalva. Katonák karácsonyára 2374 kor.-t, tüdőbeteg katonák 
részére 15'40 kor.-t, misszióra 15’25 kor.-t áldozott.

2. BALF. Az internáltak számára 76-60 kor.-t adott. Az egyház céljaira 
egyesek 54 kor.-t áldoztak.

3. CSÁVA. A katonák karácsonyfájára 166-80 kor.-t, karácsonyi szent
beszédekre 23 kor.-t, tanítók árvái részére 13 kor.-t, gyermekvédő ligának 
8 kor.-t, József főherceg szanatóriumra 8 kor.-t áldozott. Kapott egy bársony 
térítőt a keresztelőre.

4. FERTŐMEDGYES. Orosz hadifogságba került véreink segélyezésére 
164-50 kor.-t adott, saját lelkészi nyugdíjalapjukat 20-60 kor.-val gyara
pították egyesek.

5. HARKA. Katonák karácsonyára 41 kor.-t küldött. Az egyház saját 
céljaira 50 kor.-t, saját hadi rokkantjaink részére 214 kor.-t, emléktáblára 
100 kor.-t adtak egyesek. Az Amerikában élő honfitársak 1300 kor.-t küld
tek a község hadi rokkantjai részére.

6. KABOLD. Katonák karácsonyára 8-48 kor.-t adott. Felsőpéterfa 570 
kor.-t gyűjtött a katonák karácsonyára.

7. LAJTAUJFALU. Lajtaujfalu községtől s az ottani jutagyártól 400 K-t 
kapott. Egyesek 10 kor.-t áldoztak a gyülekezet részére. — Kismarton. A várostól 
60 kor., a két takarékpénztártól 110 kor. segélyt kapott. Egyesek 10 kor.-t 
áldoztak. Schrödl József volt lelkész a gyülekezetnek ajándékozta 1915 január 
1-től február 15-ig esedékes fizetését.

8. LOCSMÁND. Katonák karácsonyára 5074 kor.-t áldozott.
9. PETÖFALVA. Egyházmegyei árvaház-alapra 10 kor.-t adott. Az elesett 

hősök emlékének megörökítésére alapot gyűjt, mely eddig 74-30 kor. Oltári 
gyertyákat ajándékba kapott.

10. RUSZT. Hadiárváknak 31‘83 kor.-t, tüdővész elleni országos ligá
nak 22 kor.-t, tanítói hadiárváknak 63'90 kor.-t, katonák karácsonyára 59-40 
kor.-t adott. Lelkész a bevonultakat s Ruszton üdülőket mind ellátta ima
könyvekkel, vallásos iratokkal. — Saját orgona-alapjára 11 '25 kor.-t kapott 
a gyülekezet.

11. SOPRON. A lelkészi liivatal által beküldött hivatalos jelentés semmi
féle adatot sem tartalmazott. A gyülekezet évi jelentése még nem jelent meg.

12. VEPERD. József szanatóriumra 8 kor.-t, katonák karácsonyára 4240 
kor.-t, a locsmándi Bethániára 2030 kor.-t, külmissióra 14 26 kor.-t adott.



A helybeli szegényebb bevonultak családjainak segélyezésére 400 kor.-t for
dított. Templom-alapra egyesektől 144 kor.-t kapott.

Tolna-baranya-som ogyi egyházmegye.

1. ALSÓNÁNA. Törlesztett 5000 kor. adósságot. Adakoztak az egyház 
saját céljaira egyesek 250 kor.-t.

2. BÁTAAPÁTI. Épületeiéit tatarozta 29774 kor. költséggel. Törlesztett 
2100 kor. adósságot. Kölcsön vett 500 kor.-t. Gyűjtött jótékony célokra 8-40 
kor.-t, az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 179 kor.-t. — Zsibrik. Az 
egyház saját céljaira adakoztak egyesek 20 kor.-t, oltárterítőt s gyertyákat.

3. BIKÁCS. Gyűjtött jótékony célokra 49’ 19 kor.-t.
4. BONYHÁD. Épületeit javíttatta 638'43 kor. költséggel. Gyűjtött jóté

kony célokra 45P45 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek gyer
tyákat, az orgona-alapra 55 kor.-t s a helybeli szegények és katonai árvák 
segélyezésére 457 kor.-t.

5. CSIKOSTÖTTÖS. Vásárolt a tanítólakhoz egy kályhát. Gyűjtött jóté
kony célokra 230 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 108 kor.-t 
Többen oltári gyertyákat, úrvacsorái bort, kelyhet és ostyatányért adomá
nyoztak. — Ág. Az egyház saját céljaira egyesek 58 kor.-t adakoztak. — 
Gerényes. Törlesztett 13.780 kor. adósságot, az egyház saját céljaira egyesek 
adakoztak 29 kor.-t. — Szabadi. Az egyház saját céljaira egyesek gyertyát és 
urvacsorai bort adtak. — Tékes. Javíttatta iskoláját 143 68 kor. költséggel. 
Törlesztett 2500 kor. adósságot. Kölcsön vett 1100 kor.-t. Gyűjtött hadi cé
lokra 159 51 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 172 kor.-t.

6. DOMBÓVÁR. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 555 kor.-t.
7. DUNAFÖLDVÁR. Javíttatta egyházi épületeit 277 07 kor. költséggel. 

Szerzett egy levélszekrényt 9’80 kor. értékben. Törlesztett 200 K adósságot. 
Gyűjtött jótékony célokra 111-28 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak 
egyesek 1484 kor.-t. — Ráczalmás. Javíttatta imaházát 324 94 kor. költséggel.

8. ECSÉNY. Egyházi épületeit tatarozta, a kapukat javíttatta 73'70 kor. 
költséggel. Adakozott jótékony célokra 16 98 kor.-t. Az egyház saját céljaira 
adakoztak egyesek 442-40 kor.-t s oltári gyertyákat. — Hácspettend. Az egyház 
saját céljaira adakoztak egyesek 45 kor.-t és oltári gyertyákat. — Polány. 
Javíttatta imaházát és a tanító lakását 130 98 kor. költséggel. Adakozott jó
tékony célokra 23'62 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 142-13 
kor.-t s többen oltári gyertyákat. — Vámos. A templom köré kerítést csinál
tatott 360-66 kor. költséggel. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 23 
kor.-t s gyertyákat.

9. FELSÖNÁNA. Javíttatta a tanítói lakás előtt levő kerítést 150 kor. 
költséggel. Gyűjtött jótékony célokra 8973 kor.-t. Az egyház saját céljaira 
adakoztak egyesek 186 kor.-t, többen oltári gyertyákat s urvacsorai bort.

10. GYÖNK. Egyházi épületeit tataroztatta 11130 kor. költséggel. Az egy-
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ház saját céljaira adakoztak egyesek 146 kor.-t. — Udvari. Tatarozta egy
házi épületeit 171'18 kor. költséggel. Eladott füvet és fát 27940 kor. árban. 
Adakozott jótékonycélra 30 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
199 23 koronát.

11. GYÖRKÖNY. Gyűjtött jótékonycélokra 44-64 kor.-t. Az egyház saját 
céljaira adakoztak egyesek 74 koronát.

12. HIDAS. Javíttatta egyházi épületeit 600 kor. költséggel. Törlesztett 
250 kor. adósságot. Kölcsönvett 200 kor. Gyűjtött jótékonycélokra 300'kor.-t. 
Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek : még pedig Ráczhidason 9 kor.-t, 
Némethidason 50 kor.-t és többen gyertyákat. — Maráza : Adakozott jóté
konycélokra 24 kor.-t, az egyház saját céljaira egyesek 30 koronát.

13. IZMÉNY. A lelkészlakban járdát készíttetett 47'67 kor. költséggel. 
Adakozott: jótékonycélokra 8574 kor.-t, az egyház saját céljaira adakoztak 
egyesek 146 kor.-t, s többen oltári gyertyát. — Győré. Törlesztett 3000 kor. 
adósságot. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 4676 koronát.

14. KÁCSFALU. Egyházi épületeit tatarozta 50 kor. költséggel. Törlesz
tett 413-50 kor. adósságot. Gyűjtött misszióra P60 kor.-t, egyéb jótékony
célokra 122-37 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 152 38 ko
ronát. — Bolmány. Épületeit tatarozta 100 kor. költséggel. Törlesztett 150 
kor. adósságot. Kölcsön vett 150 kor.-t. Gyűjtött a misszióra 2 kor.-t, egyéb 
jótékonycélokra 1853 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
161-40 koronát.

15. KALAZNÓ. Egyházi épületeit tatarozta 144'14 kor. költséggel. Szer
zett iskolai felszerelést 53 54 kor. értékben. Eladott téglaégető kemence föl
szerelést, füvet és lóhert 1455-49 kor. árban.

16. KAPOSSZEKCSÖ. A lelkészlak padlózatát javíttatta 300 kor. költ
séggel. Szerzett egy nemzeti s egy gyászlobogót 19‘28 kor. árért. Gyűjtött 
jótékonycélokra 316-07 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
438-15 koronát.

17. KESZŐHIDEGKUT. Törlesztett 1200 kor. adósságot. Gyűjtött jó
tékonycélokra 44‘60 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
235 kor.-t. — Belecska. Törlesztett 3000 kor. adósságot. Gyűjtött jótékony
célokra 80 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 360 koronát.

18. KÉTY. Egyházi épületeit tatarozta 400 kor. költséggel. Gyűjtött 
jótékonycélokra 131 koronát. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
763 kor.-t, s többen oltári gyertyákat. — Marga. Az egyház saját céljaira 
adakoztak egyesek a csillárokhoz csigákat, egy márványkeresztet az oltárra 
s többen gyertyákat.

19. K1SMÁNYOK. A lelkészlakot új ablakokkal látta el 1000 kor. költ
séggel. Gyűjtött jótékonycélokra 213 kor.-t. Az egyház saját céljaira ada
koztak egyesek 41 kor.-t, gyertyákat s urvacsorai bort. — Váralja. Az egy
ház saját céljaira adakoztak egyesek 39 kor.-t, többen gyertyákat.
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20. KISTORMÁS. Egyházi épületeit tatarozta 570 90 kor. költséggel. 
Vásárolt könyveket az iskolai könyvtár részére 75-80 kor. árban. Eladott fü
vet és gabonát 1007-50 kor. árban. Gyűjtött jótékonycélokra 139-28 kor.-t. 
Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 119 kor.-t. — Hangospuszta. 
Törlesztett 1745 kor. adósságot. Eladott füvet 9-80 kor. árban. Az egyház 
saját céljaira adakoztak egyesek 2 koronát.

21. KÖLESD. Törlesztett 900 kor. adósságot. Gyűjtött jótékonycélokra 
181-40 kor. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 342 kor.-t, többen 
gyertyákat és a gyülekezet szűkölködő családjai számára élelmiszert.

22. KÖTCSE. Javíttatta a haranglábot 90 kor. költséggel. Szerzett egy 
takaréktüzhelyt. Készíttetett egy ajtót 188 kor. költséggel. Gyűjtött jótékony
célokra 155'50 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 18 kor.-t.

23. MAGYARBOLY. Gyűjtött jótékony célokra 80 kor.-t. Az egyház 
saját céljaira adakoztak egyesek 43 kor.-t s gyertyákat. — Borjúd. Gyűjtött 
a misszióra 25' 18 kor.-t, egyéb jótékonycélokra 136-19 kor.-t. Az egyház 
saját céljaira adakoztak egyesek gyertyákat. — Ivándárda. Gyűjtött jótékony
célokra 47 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek gyertyákat. /

24. MAJOS. Egyházi épületeit tatarozta 85 kor. költséggel. Toronyóra 
árát törlesztette 630 kor.-val. Gyűjtött jótékonycélokra 54 kor.-t. Az egyház 
saját céljaira adakoztak egyesek 266 koronát.

25. MEKÉNYES. Törlesztett 4000 kor. adósságot. Gyűjtött a misszióra 
8 26 kor.-t, hadi célokra 164 32 kor.-t, tápintézetekre 10 kor.-t. Az egyház 
saját céljaira adakoztak egyesek 336 kor.-t. — Lengyel. Az egyház saját 
céljaira adakoztak egyesek 18 koronát.

26. MUCSFA. Gyűjtött jótékonycélokra 291 84 kor.-t. Az egyház saját 
céljaira adakoztak egyesek 568'97 koronát.

27. NAGYBÁBONY. Egyházi épületeit tatarozta 307-54 kor. költséggel, 
törlesztett 450 kor. adósságot. Gyűjtött jótékonycélokra 25-80 kor.-t. Az egy
ház saját céljaira adakoztak egyesek 15 koronát.

28. NAGYSZOKOLY. Egyházi épületeit tatarozta 150 kor. költséggel, 
törlesztett 1000 kor. adósságot. Kölcsön vett 792 28 kor.-t, az egyház saját 
céljaira adakoztak egyesek 500 kor.-t. — Tamási. Épületeit tatarozta 200 kor. 
összeggel. Adakozott egyházi célra 4 kor.-t, az egyház saját céljaira egyesek 
341 koronát.

29. PAKS. Középületeit tataroztatta 20672 kor. költséggel. Adakozott 
jótékonycélokra 82-36 koronát.

30. PÉCS. Adakozott jótékonycélokra 116 kor.-t. — Pogány. Tatarozta 
középületeit 15-54 kor. összegben. Kölcsönvett 442 34 kor.-t. Eladott 385 kgr. 
búzát i38"60 kor. árban. Gyűjtött a misszióra 3 koronát.

31. RÁCZKOZÁR. Épületeit javíttatta 390-66 kor. költséggel. Törlesztett 
5000 kor. adósságot. Kölcsönvett 5660 kor.-t. Gyűjtött jótékonycélokra
135-85 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 119 66 kor.-t. — 
Bikái. Törlesztett 600 kor. adósságot. Kölcsönvett 750 kor.-t. Gyűjtött jóté-



konycélokra 111-53 kor.-t. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 34 kor.-t. 
— Tófű. Tatarozta az iskola épületét 17 kor. költséggel. Törlesztett 28'36 kor. 
adósságot. Gyűjtött jótékonycélokra 55'92 kor.-t. Az egyház saját céljaira 
adakoztak egyesek 46*30 koronát.

32. SÁRSZENTLÖRINCZ. Egyházi épületeit javíttatta 1834-67 kor. ösz- 
szeggel. Vásárolt egy kályhát a lelkészlakhoz 380 kor. árban. Eladott szál
fákat 763 kor. árért. Gyűjtött jótékonycélokra 974 koronát.

33. SÁRSZENTMIKLÓS. Törlesztett 100 kor. adósságot. Gyűjtött jóté
konycélokra 41-28 koronát. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 
115-03 koronát.

34. SOMOGYDÖRÖCSKE. Gyűjtött jótékonycélokra 179 kor.-t. Az egy
ház saját céljaira adakoztak egyesek 197-12 kor.-t. — Bonnya. Törlesztett 
500 kor. adósságot. Gyűjtött jótékonycélokra 30 kor.-t. — Gadács. Törlesz
tett 700 kor. adósságot. Gyűjtött jótékonycélokra 88'92 kor.-t. — Somogyszill. 
Épületeit tatarozta 300 kor. költséggel. Gyűjtött jótékonycélokra 62'50 kor.-t. 
Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 79 kor.-t, oltári gyertyát s úr
vacsorái bort.

35. SZÁRAZD. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 10 koronát.
36. SZEKSZÁRD. Szerzett egy oltár szőnyeget 26"40 kor. értékben. 

Gyűjtött külmisszióra 12 91 kor.-t. Egyéb jótékonycélokra 211-19 kor.-t. Az 
egyház saját céljaira adakoztak egyesek 195 kor.-t, oltári gyertyákat s úrva
csorái bort.

37. TAB. Törlesztett 400 kor. adósságot. Az egyház saját céljaira ada
koztak egyesek 87 kor.-t. — Magyarkér. Törlesztett 200 kor. adósságot. 
Kölcsönvett 100 kor.-t. — Torvaj. Törlesztett 52'50 kor. adósságot. Az egy
házközség saját céljaira adakoztak egyesek oltárterítőt és gyertyákat.

38. TOLNANÉMEDI. Törlesztett 1560 kor. adósságot. Az egyház saját 
céljaira adakoztak egyesek 332 koronát.

39. VARSÁD. Javíttatta egyházi épületeit 232'64 kor. költséggel. Szer
zett iskolai felszerelést 231 "02 kor. értékben. Törlesztett 1200 kor. adósságot. 
Eladott téglát, füvet, fát 816-20 kor. árban. Gyűjtött külmisszióra 14 06 kor.-t, 
egyéb jótékonycélokra 25‘62 kor.-t, a vöröskereszt kórháznak gabonát és 
élelmiszert. Az egyház saját céljaira adakoztak egyesek 145 kor.-t, gyertyákat 
és urvacsorai bort.

Vmsí fe lső  egyházm egye.

1. ALHÓ. Összegyházközség a templomot és lelkészlakot 287-22 kor. 
erejéig javíttatta. 30 halotti énekeskönyvet adott el 30 kor. értékben ; egyesek 
részéről 20 kor. pénzbeli és 126 drb. templomgyertyában nyújtott 156-80 kor. 
értékű adományban részesült. Az anyaegyházközség a háború által károsult 
evang. templomok és iskolák részére adott 63'10 kor.-t. — Lipótfalva. Az 
iskolaépületen 80 kor. értékben eszközölt javításokat. — Öribükkösd. Iskolá-
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jának javítására 139*36 kor.-t fordított; a pinkafői árvaház részére 19*51 kor.-t 
és a háborúban károsult templomok és iskolák részére 72*60 kort.-t gyűjtött 
és adott ; saját céljaira 5 kor. adományban részesült. — Vasfarkas falva. 285*02 
kor. értékben iskolapadokat szerzett és régi padjait 37'20 kor.-ért eladta; a 
háborúban károsult evang. templomok és iskolák részére eszközölt gyűjtés 
38'50 kor. — Vaskomját. Iskoláját és a tanító lakását 161'18 kor. erejéig 
javíttatta ; a háborúban károsult templomok és iskolák javára 25 kort.-t gyűj
tött. — Kiczléd. A háborúban károsult evang. templomok és iskolák részére 
17*10 kort.-t gyűjtött.

2. ALSÓLÖVŐ. Egyházközség iskoláinak karbantartására 467'67 korí.-t 
fordított, 693 kor. adósságot törlesztett ; egyesek részéről pedig összesen 
73 kor. adományban részesült saját céljaira.

3. BOROSTYÁNKŐ. 48 kor.-t fordított az osztálytanító szobáinak 
festésére; „Harmonium-alap“-ra 43 kor.-t gyűjtött. — Edeháza. Hadsegélye
zésre 43'20 kor.-t gyűjtött; egyesek adományaiból az egyház saját céljaira 
26*20 kor. folyt be. — Mencsér. 610 63 kor. erejéig a kutat javíttatta ; saját 
céljaira egyesek 26*80 kor.-t adtak. — Ujvörösvágás. 614*65 kor. adósságot 
törlesztett.

4. FELSŐLÖVŐ. Különböző javításokra 363'44 kor.-t fordított, termény- 
felesleg cimén eladottak fejében 1072'20 kor.-t vett be; a budapesti árvaház 
részére 25*44 kor.-t, a hadsegélyző hivatal számára 27 kor.-t gyűjtött és adott 
egyesek adományaiból, az egyház saját céljaira 110 kor. gyűlt be. — Fehér
patak. Javításokra 79 34 kor.-t fordított; 141 kor. árban épületfát vásárolt, 
89'70 kor. adósságot törlesztett. — Hamvasd. 72 kor. értékben fát vásárolt, 
570 kor.-ért téglát, terménytöbbletet és almot adott el. — Máriafalva. A 
Gusztáv Adolf-egyesület részére 25 kor. és a felsőlövői tanítóképző-intézet 
részére 26 kor.-t gyűjtött. — Villámos. A Gusztáv Adolf-egylet részére 10 kor.-t, 
karácsonyfára 13*72 kor.-t gyűjtött. — Borhegy. 249*14 kor. értékben kerítést 
készíttetett. Az összegyházközség külmissziói célokra 198 05 kor.-t adott.

5. FELSŐŐR. Épületeire 235*15 kor.-t fordított, katonák karácsonyi 
ajándékára 13*40 kor.-t, az országos gyermekvédő-liga számára 11*82 kor.-t, 
vak- és rokkant katonák részére 15 kor.-t, hadiárváknak 15 kor.-t, tanítók 
árváinak 15 kor.-t, a felsőőri árvízkárosult hivek részére 80 38 kor.-t juttatott, 
az egyház saját céljaira egyesek adományából 54 kor. folyt be. Reisz Frigyes 
nyomdatulajdonos a templom ablakait színes papírral bevonatta 40 kor. értékben.

6. KŐSZEG. Épületeinek tatarozására 619*44 kor.-t fordított, a pinkafői 
árvaház részére 54*20 kor.-t, külmisszióra 5086 kor.-t, a lelkészi nyugdíj- 
intézetre 18*62 kor.-t, az iskolában katonák karácsonyára 41*11 kor.-t, hábo
rúba vonultak Ínséges hozzátartozói részére 203 84 kor.-t gyűjtött; a Kőszegi 
Takarékpénztár az iskolai könyvtár, valamint a templomépítési alapra 100—100 
kor.-t, a Kőszegi Általános Takarékpénztár szegény tanulók könyveire 40 kor.-t, 
többen az általános egyházi-alap javára 4 kor.-t, egyesek templom-világításra 
44 kor.-t és 11 csomag gyertyát ajándékoztak. Torkos László édes atyjának
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néh. Torkos Ferenc emlékére 500 koronás ösztöndíj-alapot létesített. — 
Felsölászló. Iskolaépületét 27’58 kor. erejéig javította. — Németzsidány. Iskola- 
épülete és a harangláb jókarbantartására 6778 kor.-t fordított ; 676-50 kor. 
értékben (a régi harang becserélésével) új harangot szerzett, a külmisszió ré
szére 8'46 kor.-t gyűjtött.

7. KUKMËR. Összegyházközség a templom és papiak körül kisebb 
javításokat végzett 45 kor. értékben ; a pinkafői árvaház részére 24'81 kor.-t, 
a torzsai konfirmándus-otthonra 10 kor.-t, az egyházkerületi árvaalapra 10 kor.-t, 
háborús adakozások címén összesen 3140'60 kor.-t gyűjtött, a külmisszió ré
szére 37-41 kor.-t, az egyház saját céljaira nyújtott adományokból az egyházi 
alap részére 275 kor.-t, a templomfütési alapra 5 kor., templomépítési alapra 105 
kor., a paplaképítési alapra 100'80 kor. folyt be. Az Ur oltárára a hivek bőséges 
gyertyaadományokat ajánlottak fel. Dávid Károly egyházközségi felügyelő 1000 
koronás hadikötvényt ajánlott fel az egyházközségnek „Dávid Károly alapítvány“ 
cimen egyházi célra. Az iskola épületeit 39*60 K erejéig javíttatta, 185-79 K adóssá
got törlesztett. — Hárspatak. Iskolaépületének jókarbantartására 15-60 K-t fordí
tott. — Ujkörtvélyes. Iskolaépületét 50-20 K erejéig javíttatta. — Újtelep. Iskola- 
épületének javítását 39-94 K értékben eszközölte, 21-80 K-ért tanszereket szerzett.

8. NAGYSZENTMIHÁLY. Összegyházközség a tornyot, a lelkészlakot 
és a kerítéseket 1359-46 kor. értékben javíttatta, hadi célokra 131-84 kor.-t 
gyűjtött, egyesek adományaiból a „Reformáció-alap“-ra 58 kor., a lelkész
javadalmazási alapra 30 kor. gyűlt be, egy Amerikában élő házaspár oltári 
gyertyákat ajánlott fel. Az iskoláit és a tanítók lakásait 677-66 kor. költséggel 
javíttatta, s 300 kor. adósságot törlesztett. — Sámfáivá. Az iskola melléképü
leteinek tatarozására 72‘66 kor.-t fordított, hadi célokra 12*67 kor. gyűlt össze. 
— Velege. A tanító lakását 266 08 kor. költséggel javíttatta, hadi célokra 
33-48 kor.-t gyűjtött, a fenntartási alapra egy egyháztag 50 kor.-t adományozott.

9. NÉMETHIDEGKUT. A toronyórát javíttatta 263‘42 kor. költséggel ; 
500 kor. adósságot törlesztett ; külmisszióra 5 kor., háborús jótékonyságra 
97 kor., a torzsai árvaház részére 18 kor. gyűlt be; az egyház saját céljaira 
egyesek adományaiból 560-40 kor. folyt be.

10. ÓKÖRTVÉLYES. Kisebb javításokat teljesített 47 kor. költséggel. — 
Királyfalva. Javításokra 70-71 kor.-t fordított. — Patafalva. 17*20 kor.-t köl
tött javításokra ; 37 kor. erejéig kisebb javításokat eszközölt. — Radafalva. 
33’32 kor.-t fordított kisebb javításra.

11. ÖRISZIGET. Javításokra 100 kor.-t fordított, gyűjtések utján hadi 
célokra 100 kor. folyt be. Az egyház saját céljaira egyesek összesen 60 kor.-t 
ajánlottak fel. — Vasjobbágyi. A tanítólakot 50 kor. költséggel javíttatta. Az 
egyház saját céljaira egyesek 38 kor.-t adtak.

12. PINKAFŐ. Összegyházközség a papiakon és a templomon eszközölt 
kisebb javításokra 142'40 kor.-t fordított, a pinkafői árvaház részére 756'45 
kor.-t, külmisszióra 162-17 kor.-t, különféle hadi jótékonyságra 47676 kor.-t 
gyűjtött és adott; az egyház saját céljaira egyesek adakozásából templomi
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felszerelésre szolgáló alapok, többek között az orgona-alap is összesen 379' 12 
koronával gyarapodtak, egyéb alapokra 33 34 kor. gyűlt be. Többen oltár- és 
csillárgyertyákat adományoztak. Az iskolaházon kisebb javításokat végeztetett 
8372 kor. költséggel ; a polgári községtől 500 kor.-t, kapott, a felsőlövői tanító
képző-intézet részére 20 kor.-t gyűjtött. — Buglócz-Szépúr. A politikai község
től 100 kor.-t kapott, a felsőlövői tanítóképző-intézet részére 11 kor.-t, a had- 
segélyző hivatal részére 168 kor.-t gyűjtött. '— Rödöny. Gazdasági épületek 
javítására 849'60 kor.-t fordított ; az egyház saját céljaira, még pedig a torony
építési alap javára egyesek adományából 78-40 kor. folyt be. — Ujrétfalu. . 
150-04 kor. adósságot törlesztett és 750 kor.-t kölcsön vett.

13. ROHONCZ. Egyházi és iskolaépületeit 313-20 kor. költségei javíttatta, 
498 78 kor. adósságot törlesztett, külmisszióra 12 68 kor.-t, harctéren levő 
katonáink karácsonyára 21-20 kor.-t gyűjtött; egyesek adományából az árva
alap részére 100 kor., az ovodaalapra 20 kor., szegények karácsonyára 40 kor., 
szegény gyermekek ruházatára karácsonykor 158-50 kor. folyt be. — Város- 
hodász. A politikai községtől 68 kor. segélyt nyert, hadiárvák részére 12 K-t 
és az országos gyermekszanatórium részére 6 kor.-t gyűjtött, illetve adott.

14. SZENTGOTTHÁRD. A templom és papiak körül 23335 kor. költ
séggel javításokat eszközölt, 11632 kor. erejéig közillemhelyet építtetett, 
1200 kor. adósságot törlesztett, katonák részére Őfelsége születésnapja alkal
mából 5 kor., katonák karácsonyára 50 kor., egyéb hadi jótékonyságra 50 kor., 
gyermekek felruházására karácsonykor 50 kor. folyt be; az egyház saját cél
jaira egyesek adományaiból 694-83 kor. gyűlt össze. Néhai Koller György 
végrendeletileg 500 koronás alapítványt tett. A lelkész „Csendes Órák“ c. 
kiadványából 1000 példányt, „Geduldig in Trübsal“ c. háborús imakönyvé
ből pedig 500 példányt bocsátott a kórházak, illetve katonai hatóságok ren
delkezésére. — Alsórönök. 58 kor.-t fordított javításokra, katonák karácsonyára 
4-80 kor., a József kir. herceg szanatórium részére 4'60 kor., a gyermekvédő 
liga részére 9'15 kor., a felsőlövői tanítóképezde részére 31'60 kor. gyűlt be. 
Az egyház saját céljaira egyesektől 33 kor. folyt be.

15. VÁGOD. A lelkészlak, az iskolának és a toronyablakoknak javítására 
135-82 kor.-t fordított; 719 79 kor. adósságot törlesztett, vak katonák részére 
rendezett gyűjtés 30 kor.-t eredményezett ; egyéb jótékonysági célokra 23 kor. 
folyt be, az egyház saját céljaira 5 kor. adományt nyújtott a gyülekezet 
felügyelője. — Gyöngyösfő. Iskoláját és annak melléképületeit 46"62 kor. költ
séggel javíttatta, 143-20 kor. adósságot törlesztett.

16. VÁROSSZALÓNAK. A tanítólakot 130 kor. összeg erejéig javíttatta, 
a pinkafői árvaház részére 12 kor.-t, a felsőlövői tanítóképző-intézet részére 
9 kor.-t, katonák karácsonyára 126‘60 kor.-t gyűjtött. A konfirmándusok a 
pinkafői árvaház, valamint a torzsai konfirmándusok otthonára 40—40 kor.-t 
adtak össze. Az egyház saját céljaira a városszalónaki Bőhm-család 1000 kor.-t, 
többek kisebb adományokban összesen 55 kor.-t adtak. — Drumoly. Gazda
sági épületeinek karbantartására 56-62 kor.-t fordított, a pinkafői árvaháznak
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és a felsőlövői tanítóképzőintézetnek 6 kor.-t, a katonák karácsonyára 
64'10 kor.-t adott. — Góborfalva. Ablakok és ajtók javítására 15-70 kor.-t 
költött ; 450-64 kor. ára takarmányt és almot eladott ; a felsőlövői tanítóképző
intézet részére, valamint a pinkafői árvaháznak 6—6 kor.-t, katonák karácso
nyára 34-16 kor.-t gyűjtött. — Grodnó. Iskoláján 6870 kor. költséggel javí
tásokat eszközölt; a pinkafői árvaházra, úgyszintén a felsőlövői tanítóképző
intézetre egyenkint 6—6 kor.-t, a katonák karácsonyára 23-40 kor-t. adott. — 
Szalónakujtelek. 32-26 kor.-t költött javításokra; a pinkafői árvaház, valamint 
a felsőlövői tanítóképző-intézet részére egyenkint 6—6 kor., a katonák 
karácsonyára 52 kor. folyt be gyűjtések utján.

17. VASDOBRA. 4256 kor. adósságot törlesztett, a külmisszió részére 
33'52 kor.-t adott, az egyház saját céljaira rendelt adományokból 134 kor. 
folyt be, egyes hivek összesen 257 drb gyertyát ajánlottak fel.

V asi közép egyházm egye.

1. ALSÓMARÁCZ. Amerikában levő hivek 1708, itthon levő hivek 862 
kor.-t adtak Isten dicsőségére. A gyülekezet gazdasági épületeit 660 kor. 
költséggel javíttatta.

2. BATTYÁND. Egyes hivek adománya a templomra 668 kor. Fiiszár 
Mihályné a Fiiszár Mihály-alapra 50 kor.-t adott. Hálás hivek a Porkoláb 
Gyula-alapra 270' kor.-t, Horváth Lajos és gyermekei a Luthár Mária oltár
alapra 300 kor.-t adtak. — A szentsebestyéni fenntartási alap a muraszombati 
mezőgazdasági bank 50 kor. adományával 2574 kor.-ra nevekedett.

3. BODÓHEGY. Az egyház céljaira begyült adományok összege 1292 kor. 
A gyülekezet épületein 248 kor. költséggel eszközölt javításokat. — Felső- 
csalogány. Istenitiszteleti alapja a gyámintézettől, a Gusztáv Adolf-egylettől 
érkezett segélyekkel és a leányegyház híveinek 771 kor. gyűjtésével 1915-ben 
2824 koronával 7566 koronára emelkedett. — Sürilháza. Épületeit 101 kor. 
költséggel javíttatta, a sürüházi hitelszövetkezettől 61 kor. segélyt kapott.

4. DOMONKOSFA. Egyesek Isten dicsőségére 91 kor.-t adtak, a gyüle
kezet épületeit 100 kor. költséggel javíttatta.

5. KÖRMEND. Épületeit 1848 kor. költséggel javíttatta, egyesek az egy
házközség céljaira adakoztak 1562 kor.-t. Az anyagyülekezet épületeit 1145 kor. 
költséggel javíttatta. — Hegyháthodász. Ábrahám György a gyülekezet céljaira 
adott 20 kor.-t. — Szarvaskend. Az ifjúság adománya a kisharangra 67 kor., 
Sipos István adománya harangra 12 kor. A leányegyház épületeit javíttatta és 
iskolai fölszerelésekre fordított 94 koronát. — Vasnádasd. A nőegylet céljaira 
adakoztak egyesek 260 kor.-t. A leánygyülekezet tatarozásokra 51 kor.-t fordított-

6. MESZLEN. Néhai Takács Mihályné az anyagyülekezetnek 300 kor.-t 
hagyományozott. A gyülekezet iskolai épületeit javíttatta 59 kor. költséggel. 
— Acsád. Épületeit javíttatta 100 kor. költséggel.

7. MURASZOMBAT. Adósságából törlesztett 4885 kor.-t, a Muraszom-
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bati Takarékpénztár a Berke József-alapítvány gyarapítására 100 kor.-t, az 
evangélikus nőegyletnek 50 kor.-t, ev. iskolának 30 kor.-t, a Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank a dr. Vratarits István-alapítvány gyarapítására 30 kor.-t, 
az ev. nőegyletnek 40 kor.-t szavazott meg. Proszenyák Ferenc lendvanemesdi 
lakos a háborúban elesett fia emlékére örök alapítványul 100 kor.-t, özv. 
Somogyi Zsigmondné és Molnár Kálmánná édes atyjuk, Kirnbauer Sámuel 
emlékére örök alapítványul 100 kor., Miholics István mártonhelyi lakos ipa 
Ernisa Mátyás emlékére örök alapítványul 50 kor.-t, egyesek a templom
alapra 29472 kor.-t adományoztak.' A nőegylet 358 kor.-t gyűjtött.

8. NEMESCSÓ. A nemescsói nők a templom renoválása idején általuk 
meghatározandó célra 337 kor.-t adtak össze. A gyülekezet épületeit javíttatta 
220 kor. költséggel. — Köszegdoroszló—Czák. Épületeit javíttatta 127 korona 
költséggel.

9. NEMESKOLTA. Épületeinek javítására 56 kor.-t fordított. — Szent
tamási. Épületeit tataroztá 144 kor. költséggel.

11. ŐRIMAGYARÓSD. Egyesek hadbanlevő szeretteik megtartásáért 
imádkozván, vagy hősi halált halt kedveseik emlékére 518 kor. összeget adtak 
az Isten dicsőségére. Egyházi épületeinek javítására 423 kor.-t költött.

12. PÉTERHEGY. Egyesek az egyház céljaira adakoztak 1987 K-t, mely 
összegben bennfoglaltatik Ruzsics Zsuzsánna (petőfai lakosnak) 100 koronája, 
Kardos István és neje 50 koronája, Amerikából Dervarics József és neje 50 
koronája, Amerikából Zakots Fáni hajadonnak, Bohár Ferenc és neje, kerka- 
szabadhegyi lakosnak 50 koronája és elhalt unokájuk emlékére adott 50 
koronája, nádorfai lakos, özv. Ballek Józsefné férje emlékére 50 koronája, 
végül lakházi lakos Pondélek Istvánnak' és nejének 100 koronája.

13. RÉPCZELAK és CSÁN1G. Épületeinek tatarozására 162 kor.-t fordított. 
— Répczelak. Iskolai épületeinek jó karban tartására 200 kor.-t fordított. — 
Csátiig. Takács János és neje Szalay Juliánná örökösei egy drb. takarék- 
pénztári részvényt ajándékoztak 400 kor. értékben. Kalmár Antal róm. kath. 
vallásu egyén Csajágon 926 D-öl ingatlant hagyottá gyülekezetre (1000 kor. 
becsérték), a községi biró az imaházépítési alapra adott 6 kor.-t, dr. Ajkay 
Béla 30 kor.-t adott szorgalmas, jó magaviseletü tanulóknak díjpénzül.

14. SÁRVÁR. A Sárvári Első Takarékpénztár 150 kor.-t, a Sárvárvidéki 
Takarékpénztár 25 kor.-t, Gayer Endre 153 kor.-t adott a gyülekezetnek, 
Einbeck Gézáné a templomot kimeszeltette, özv. Rácz Mátyásné imakönyvekre 
adott 21 kor.-t. A gyülekezet épületeinek javítására 1092 kor.-t fordított. — 
Rábabogyoszló. Ivány Péter 200 kor. alapítványt tett. A gyülekezet épületeit 
203 kor. költséggel javíttatta.

15. SZOMBATHELY. Gazdag és áldásos munkásságot fejtett ki ez évben 
is a protestáns nőegylet, mely a hitélet emelése, tőkéinek gyarapítása és 
jótékonyság céljából adventben és böjtben öt vallásos estélyt rendezett, ame
lyeknek jövedelmét a háború által sújtottak segélyezésére fordította, január 
hónapban 100 hadba vonuló katonát meleg ruhával látott el, az elpusztult



kárpáti falvak templomainak fölépítésére is adakozott, karácsonykor a harctérre 
szeretetadományt küldött, segélyekre 289496 kor. jövedelemből 1790 kor.-t 
fordított. Özv. Fiiszár Mihályné Fiiszár Mihály-alapítványt létesített, melyre 
50 kor.-t befizetett azzal a kikötéssel, hogy majd idővel 400 kor.-ra felszapo
rodó tőkének kamatai szegény gyermekek felruházására fordítandók. Münnich 
Évike Isten dicsőségére 50 kor.-t adott. A gyülekezet 659 kor. költséggel 
javításokat eszközölt.

16. TÓTKERESZTÚR. Egyes hivek az egyház céljaira 2447 kor.-t aján
dékoztak. A gyülekezet épületein 158 kor. költséggel javításokat eszközölt.

17. URAIUJFALU. Néhai Büki Istvántól 100 kor. alapítványt kapott 
templomdiszítésre. Térnyi Mihály és Sümegi Karolina eljegyzésük emlékére 
60 kor.-t adtak Isten dicsőségére, Németh Jenő tanító 10 kor.-t adott az 
elesett hősök emlékét megörökítő emlékműre. Nagy Pál felügyelő a káplán 
szobájának bútorozására 32 kor.-t adott. — Zsédeny. Iskolai felszerelésekre 
50 kor.-t fordított.

Veszprém i egyházm egye.

1. AJKA. Lelkész- és tanítólakást, valamint a templomkerítést javíttatta 
297"64 kor. költséggel. — Pusztamiske. Javításokra fordított 116 24 kor.-t. Az 
egyház céljaira egyesek adományaiból begyült 75 kor.

2. BAKONYCSERNYE. Adósságtörlesztésre fordított 353505 kor.-t. Ha
rangalapra adományokból begyült 50974 kor.

3. BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Épületeit javíttatta 115-82 kor. költséggel. 
Adósságából törlesztett 1200 kor.-t. Egyházfenntartási alapra egyesek adomá
nyaiból befolyt 273 64 kor., templom-alapra 2 kor., szegény-alapra 3 kor. 
Varga Jánosné és Saller Mária hímzett urasztali kendőket, többen oltári- és 
csillárgyertyákat adományoztak.

4. BAKONYTAMÁSI. Épületeit tataroztatta 78-30 korona költséggel. Az 
egyház saját céljaira adományokból begyült 127 korona.

5. DABRONY. Épületeit javíttatta 17270 kor. költséggel. Többben oltár- 
és csillárgyertyákat adományoztak. — Nemesszalók. Épületjavításra 150 kor.-t 
fordított. Többen templomi gyertyákat adtak.

6. GECSE. Épületeit javíttatta 268-92 kor. költséggel. Felszerelésekre 
költött 144-40 kor.-t. Az egyház saját céljaira adományokból befolyt 1098-02 kor.

7. HÁNTA. A lelkészlakást javíttatta 197-75 kor. költséggel. Az egyház 
céljaira adakoztak: Gesztesi Takarékpénztár 40 kor., Kisbéri Takarékpénztár 
30 kor., Turcsányi Géza 20 kor. Összesen 90 koronát.

8. HOMOKBÖDÖGE. Épületeit javíttatta 181-26 kor. költséggel. Gyimóti 
János 800 kor.-t hagyományozott. Egyesek adományából befolyt gyülekezeti 
célra 79 kor. Többen templomi gyertyákat adományoztak. — Nagygyimót. Javí
tásokra fordított 50 kor.-t. Adósságából törlesztett 1400 K. Az egyház saját cél
jaira adományokból befolyt 92 kor. — Tapolczafő. Javításokra fordított 60 kor.-t.
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9. KERTA. Épületeit tataroztatta 165 24 kor. költséggel. Gyülekezeti 
célra adományokból begyült 159-20 kor. — Karakószörcsök. Javításokra 28 
kor.-t fordított. Gyülekezeti célra befolyt adomány 40 kor. — Kiskamond. 
Javításokat eszközölt a tanítólakásnál 13476 kor. költséggel. Templom-alapra 
Polgár Mihály tanító 100 kor.-t adományozott.

10. LAJOSKOMÁROM. Gyülekezeti célra adományokból begyült 67 kor.
11. MAGYARSZOMBATHELY. Épületeit javíttatta 15608 kor. összeg 

erejéig. Adósságtörlesztésre fordított 147051 kor. Gyülekezeti célra befolyt 
egyesek adományaiból 246 kor. — Ászár. Épületjavításra 9708 kor.-t költött. 
Gyülekezeti célra begyült adomány 24'60 kor. — Bakonybánk. Épületjavításra 
126 kor.-t fordított. Az egyház céljaira 13 kor. adomány folyt be.

12. MARCZALGERGELY1. Épületeit javíttatta 910 kor. összeg erejéig. 
— Külsövat. Adósságából törlesztett 100 kor.-t. — Mihály háza. — Szergény. 
Gyülekezeti célra befolyt adomány 15 kor.

13. NAGYALÁSONY. Épületeit javíttatta 148-50 kor. költséggel. — Vid. 
Az iskola javítására fordított 23-40 kor.-t.

14. ÖSKÜ. Javításokra, felszerelésekre fordított 320 kor.-t. Gyülekezeti 
célra adomány : 26'90 kor.

15. PÁPA. Épületei javítására 656 88 kor.-t fordított. Szegények segélye
zésére 58462 kor.-t adott. Az egyház saját céljaira adakoztak: özv. Matus 
Györgyné férje emlékére 100 kor., Eisenbeck Károlyné atyja: Barcza István 
emlékére 100 kor., Pápai Takarékpénztár 100 kor., Pápa városi és vidéki 
Takarékpénztár 50 kor., s többen 145 kor.-t. — Takácsi. Javításokra költött 
110 koronát.

16. SIKÁTOR. Épületei javítására 141'64 kor.-t fordított. Az egyház 
saját céljaira adományokból befolyt 166 korona. — Veszprémvarsány. 
Épületjavításra 71 25 kor.-t, adósságtörlesztésre 1000 kor.-t fordított. Gyüle
kezeti célra egyesek adományaiból begyült 114-70 kor.

17. SOMLÓSZÖLLŐS. Épületeit javíttatta 271 52 kor. összeg erejéig. 
Gyülekezeti célra egyesek adományaiból begyült 64-70 kor. Többen csillár
gyertyákat adományoztak. — Somlóvecse. Javításokra fordított 126'18 kor.-t. 
Adósságából törlesztett 450 kor.-t.

18. SÚR. Épületei tatarozására 159 50 kor.-t, adósságtörlesztésre 5319 K 
33 f.-t fordított. Adományokból befolyt 92 kor.

19. TÉS. Épületeit javíttatta 88"60 kor. költséggel. Özv. Szecsődi Ferencné 
hősi halált halt fia : Szecsődi Sándor emlékére 100 kor.-ás alapítványt tett. 
A pusztacsőszi uradalom 35 kor.-t adományozott. Egyesek csillárgyertyákat adtak.

20. VANYOLA. Bojsza Károlyné 200 kor.-t hagyományozott. Egyéb 
adományokból begyült gyülekezeti célra 38 kor. — Csőt. Adományokból 
befolyt 278 kor.

21. VÁRPALOTA. Javításokra fordított 368 kor.-t, házi szegényeknek 
130-79 kor.-t adott. Az egyház saját céljaira egyesek 792-36 kor.-t adomá
nyoztak. — Fehérvárcsurgó. Épületjavításra 142-92 kor.-t fordított.
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22. VESZPRÉM.
23. ZALAGALSA. — Nemeshany. Épületjavításra 130 kor.-t, adósság- 

törlesztésre 50 kor.-t fordított. Adományból befolyt 50 kor. — Rigács. Javí
tásokra 34'90 kor.-t költött. Helyettes tanítónő fizetésére a tanítócsalád havi 
20 kor.-t adott.

Az egyházfenntartási alaptőke gyarapítása a legtöbb egyházközségben 
folyamatban van.

Zalai egyházm egye.

1. ALSÓDÖRGICSE. Az egyház jótékonycélokra 27'42 kor.-t, egyesek 
egyházi és jótékonycélokra 58 kor.-t adtak. Vörös Márton és neje Kiss 
Zsuzsánna egyházfenntartási alapra 100 kor.-t ajándékoztak. — Felsődörgicse. 
Az egyház 12'90 kor.-t áldozott jótékonycélra. Vörös Márton és neje Kiss 
Zsuzsánna egyházfenntartási alapra 50 kor.-t adtak. — Kisdörgicse. Javításokra 
157'45 kor.-t költött. Jótékonycélokra 6 kor.-t adott. — Akaii. Jótékonycélokra 
az egyház 8 kor.-t, egyesek 15 50 kor.-t adtak. — Vászoly.

2. KAPOLCS. Javításokra 268 50 kor.-t költött. Kölcsönvett 200 kor.-t, 
letörlesztett 200 kor.-t. Terményért 112 kor.-t kapott. A nőegylet a tapolczai 
katonai kórháznak 10 kor.-t küldött. Néhai Kelemen Ferencné Murai Zsófia 
500 kor.-ás templomi alapítványát a férj : Kelemen Ferenc az egyháznak ki
fizette. Egyesek egyházi s más jótékonycélokra 229'96 kor.-t ajándékoztak.
— Taliándörögd. Javításokra 47 50 kor.-t fordított. Terményért 19080 kor.-t 
kapott. Özv. Kolonits Józsefné a kárpáti harcokban elhunyt férje emlékére 
templomalapra 100 kor.-t adott. A nőegylet rokkant vak katonáknak s a 
nagykanizsai katonai kórháznak összesen 50 kor.-t adott. — Öcs. Egyesek 
egyházi célokra 20'40 kor.-t adtak. — Nemesvigárit. 400 kor. adósságot tör
lesztett, terményért 729 kor.-t kapott. Jótékonycélra 4 kor.-t fordítottak.

3. KŐVÁGÓÖRS. 1300 kor. adósságot törlesztett. Terményért 6745 30 
kor.-t kapott. Egyesek hadicélokra 86 kor.-t áldoztak. Özv. Poór Gáborné 
férje emlékére 200 kor., özv. Izsó Andrásné 100 koronás alapítványt tettek.
— Szepezd. Javításokra 45'60 kor.-t fordított. Terményért 5528-28 kor.-t 
kapott. — Keszthely. Javításokra 127-24 kor.-t költött.

4. MENCSHELY. Jótékonycélokra 9 koronát adtak.
5. NAGYVÁZSONY. Kölcsönvett 200 koronát, adósságot törlesztett 

200 kor.-t, hadicélokra 63 31 kor.-t ajándékoztak. Zuggó Gyula templom
építési alapra 130 kor.-t adott. Egyesek egyházi jótékonycélokra 112 koronát 
áldoztak. — Nemesleány falu. 1039'41 kor. adósságot törlesztett. Egyesek 
hadicélokra 2115 kor.-t ajándékoztak. Vallásos iratok és imakönyvek beszer
zésére, a kórházi katonák javára 10'15 kor. fordíttatott. Egyesek egyházi célra 
12 koronát adakoztak.

6. SZENTANTALFA. — Zánka. Jótékonycélra egyesek s az egyház 
19 koronát adott.
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3 4 .  A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a f. 1916. év I. felére ki
utalványozott egyházkerületünkben kongraás lelkészek fizetésének 1600 kor 
kiegészítésére a 126240/915. sz. rendelettel 28449 K 62 f-t. Az 1916. év 
második felére 54435/916. sz. rendelettel 29060 K 5 f-t.

3 0 0  Korpótlékot az 1916. év első felére kiutalványozott a miniszter úr 
126240/915. sz. rendelettel 24328 K 82 f-t. A f. év második felére kiutal
ványozott a miniszter úr 54435/916. sz. rendeletével 25031 K 42 f-t. Az 
egyetemes egyházi felügyelő úr Öméltóságához a lelkészek továbbmenő segé
lyezésére utalványozott általány összegből kerületünk lelkészei részére az
1916. év első felére 18071*18 K, az 1916. év második felére 17068 56 K ju
tott. A kerületünkhöz tartozó horvát-szlavon egyházközségek korpótlék-illetékes 
lelkészei és a püspöki titkár részére az egyetemes egyház közigazgatási pénz
tárából kerületi pénztárunkba mindkét félévben 1800 K utaltatott be.

3 0 -  A Zsedényi-alapítvány kamatait az egyházmegyék ajánlatára a kö
vetkező tanítóknak adományoztam : a győri egyházmegyében Komjáthy Károly 
bőnyrétalapi, a kemenesaljai egyházmegyében Németh Vilmos barlahidai, a 
somogyi egyházmegyében Binczi Dániel vései, a soproni alsó egyházmegyé
ben Kiss Lajos magyarkereszturi, a soproni felső egyházmegyében Purt 
Gyula ágfalvai, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében Mendöl Ede 
sárszentlőrinczi, a vasi felső egyházmegyében Hammer Gyula kőszegi, a vasi 
közép egyházmegyében Badics Ádám nemescsói, a veszprémi egyházmegyé
ben Nagy Pál pápai, a zalai egyházmegyében Kovács Sándor felsödörgicsei 
tanítóknak.

3 7 -  Az egyházi tisztviselők körében történt változásokról az esperesi 
jelentések a következőkben számoltak be:

Győri egyházmegye: Lóránt József győri tanító 1915 október 11-én az 
orosz harctéren hősi halált halt, az üresedésbe jött állás betöltésre vár. Németh 
Lajos téti IV. tanító Marczalgergelyibe kántortanítónak választatván, helye 
pályázók hiányában ideiglenesen kisegítővel töltetett be. Garam János volt 
bényei tanító Ménfőre választatott, a hivataláról lemondott s később elhalt 
Szíj Béla tanító helyébe. Zombai Ádám Lébenyből távozván, helyébe Kiss 
Kálmán lovászpatonai második tanító választatott. Rábczakapin a nyugalomba 
vonulás folytán üresedésbe jött kántortanítói állásra Gergorecz Lajos tót- 
kereszturi kántortanító választatott.

Kemenesaljai egyházmegye: Zalaegerszegen lelkészül megválasztatott 
Kutass Kálmán, Pusztaszentlászlón Kovács Mihály. Hajnal Endre káldi tanító 
hősi halált halt. Alsólendván meghalt Petiik Gyula felügyelő. Czelldömölkre 
segédlelkészül meghivatott Novák Rezső. A tanítók közül Vönöczkröl Papp 
Sándor h. tanító Csöngére hivatott kisegítőnek. Kemeneshőgyészen a hadba- 
vonult tanítók helyett a tanítást a lelkész végezte. Kissomlyón tanítóvá Mórocz
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Sámuel választatott meg. Kcmenesmagasiban a tanítást egyik iskolában a 
lelkész végezte, Czelldömölkön egyik iskolában Vincze Jolán okleveles tanítónő, 
Alsómesteriben pedig Horváth Jolán alkalmaztatott. Zalaegerszegen a kántori 
teendőket Schneider István városi tisztviselő végezte, Alsólendván a hadba- 
vonult tanítót Laschober Sámuel nyug. tanító helyettesítette. Károlyi Endre 
lemondott az osttfyasszonyfai felügyelőségről és az egyházmegyei gyáminté
zeti elnökségről. Helye ezideig betöltetlen.

Somogyi egyházmegye : Iharosberénybe az elhalt Borbély Gyula helyébe 
Káldi József választatott. Légrádon az elhalt dr. Kobilicz Elek gyülekezeti 
felügyelő helyébe megválasztatott Bors György nyug. lelkész. Németh Pál 
esperes, Berzsenyi Sándor egyhm. felügyelő újból megválasztattak hat évre.

Soproni alsó egyházmegye : —
Soproni felső egyházmegye: Balfon Lauff Géza lelkész hosszabb ideig 

tábori lelkészi szolgálatot teljesített, mely idő alatt Bothár Mihály harkai lel
kész helyettesítette. Csáván a bevonult tanítókat egyideig ifj. Straner Vilmos 
s. lelkész, majd Ludig Gusztáv lelkész helyettesítette. Bergmann Adolf, a 
csávái, kaboldi és veperdi gyülekezetek felügyelője meghalt. Kaboldon Klen- 
ner János tanító nyugdíjba lépett, ugyancsak Kaboldon meghalt 1916 április 
22-én Pieler Mátyás lelkész 38 évi buzgó szolgálat után. Sopronban Schlitt 
Gyula nyert Pöttschacher István lelkésznél segédlelkészi alkalmazást.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye : . Nyugalomba vonult Porkoláb 
Gyula pécsi lelkész. Lelkésszé választatott Weigel Ádám Mucsfára, helyettes 
lelkésznek kineveztetett Schmidt János Györkönybe, Dubovay Géza Pécsre, 
Büki Jenő Somogydöröcskére, Grósz János Bikácsra, Horváth Lajos Dombó
várra. Schermann Sándor somogydöröcskei helyettes-lelkész megválasztatott 
Szepesremetére.

Vasi felső egyházmegye : Az 1915. év folyamán a lelkészi karban csak 
annyiban történt változás, amennyiben Stettner Gyula tb. főesperes felsőlövői 
lelkész oldala mellől Grósz János segédlelkész Tolnabikácsra távozott és 
helyébe Frank Károly segédlelkész lépett. 1916. évi január 6-án szólította el 
körünkből az Úr Stettner Gyula felsőlövői lelkészt, egyházmegyénk tb. fő
esperesét, aki 39 évig működött Felsőlövőn, mint lelkész és 33 évig állott az 
egyházmegye élén mint esperes, majd mint főesperes. A tanítóikarban a boros
tyánkői egyház kötelékébe tartozó ujvörösvágási leányegyházközség Gyóróba 
távozott tanítója: Schranz Samu helyébe Karner Mátyás villámosi kisegítő 
tanítót, a szentgotthárdi egyházközség kötelékébe tartozó alsórönöki leány
egyházközség Spiszák Károly nyugdíjazott tanítója helyébe Brunner János 
ujrétfalusi kisegítő tanítót választotta meg. Az ókörtvélyesi egyházközség kö
telékébe tartozó rábakereszturi egyházközség tanítója Schermann Ede 1915 
szeptemberében a jól megérdemelt nyugalomba vonult. Borostyánkő egyház- 
község elhunyt felügyelője : Szovják Hugó kőszegi ügyvéd helyébe a gyüle
kezetnek gondnokát Mager Jánost választotta meg felügyelőül, aki már 31 
éven át buzgón viselte a gyülekezeti gondnok tisztét.
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Vasi közép egyházmegye: Meghalt dr. Mendelényi János, a sárvári 
gyülekezet felügyelője, és Kiss Gyula az ivánegerszegi gyülekezet felügyelője. 
Segédlelkésznek Sokoray Bálint helyébe Uraiujfaluba Sikos Gyula, majd 
Egyed Bertalan, Répczelakra Czelldömölkről Tarján István, Szombathelyre 
Bachát István küldetett ki. A tanítók közül Lőrincz Zsigmond hegyháthodászi 
tanító meghalt, Csizmadia Pál acsádi tanító nyugalomba vonult.

Veszprémi egyházmegye : Bélák István egyházmegyei felügyelő meghalt. 
Veszprémben lelkésszé választatott Lorántffy Péter h. lelkész. A zalagalsai 
gyülekezet a Nagysimonyiba távozott Mód Aladár lelkész helyébe Zsiray Lajos 
nagyvázsonyi lelkészt választotta, majd ennek Nagyvázsonyba visszaköltözése 
után Sikos Gyula uraiujfalui segédlelkészt hívta meg az üresedésbe jutott 
lelkészi állásra. A somlószöllősi gyülekezet felügyelője: Barcza Béla elhunyt, 
helye ezideig betöltetlen. Ászáron elhunyt Horváth Ferenc tanító. Tanítókul 
megválasztattak Bakonybánkon Stefani Mihály, Marczalgergelyiben Németh 
Lajos, Nagyalásonyban Karner Gusztáv.

Zalai egyházmegye : Csemez Pál számvevőszéki világi elnöknek halálo
zása folytán megüresedett széke Oppel Ödönnel töltetett be. Herczegh József 
ehm. gyámint. biz. tagnak s ehm. iskolavizsgálónak választatott meg. Zsiray 
Lajos nagyvázsonyi lelkész Zalagalsára távozott, de egyhangúlag újra vissza
hivatván, nagyvázsonyi lelkészi állását ismét elfoglalta.

3 ® .  Irodalmi téren az elmúlt egyházi évben a beérkezett esperesi jelen
tések szerint a következő lelkészek, tanítók fejtettek ki munkásságot :

Győri egyházmegye : A nagybaráti lelkész, Kiss Samu templomrenoválási 
emlékfüzetet adott ki, az „Igehirdetőbe“ prédikációkat irt, továbbá az egyhker. 
evang. egyesület „Háború és vallás“ című gyűjteménye számára két felolva
sást irt. Madár Mátyás felpéczi lelkész az egyházi lapokba és a „Harangszóba“ 
irt. Németh Károly lébenyi lelkész az „Evang. Egyházi Életbe“ irt cikkeket, 
— évkönyvet kiadtak a győri és a lovászpatonai gyülekezetek.

Kemenesaljái egyházmegye : Szabó István kemenesmagasi lelkész „Öröm- 
telen világ öröme“ címen beszédgyüjteményt adott ki, Kutass Kálmán zala
egerszegi lelkész „Beszéljetek ti évek“ cimü beszédgyüjteményt. Ezenkívül a 
„Harangszóban“, „Háború és vallás“ cimü könyvben Szabó István kemenes- 
magasii és Mészáros István kemeneshőgyészi lelkész Írtak. Egyházi lapokba 
több lelkész irt.

Somogyi egyházmegye : Szalay Mihály gyékényes! lelkésznek több köl
teménye jelent meg az egyes lapokban. Balogh István porrogszentkirályi, 
Mesterházy Sándor nemespátrói lelkészek írtak egyes lapokba egyes cikkeket 
és Sass István súrdi tanító.

Soproni alsó egyházmegye: Egyesek az egyházi és iskolai lapokba 
cikkeket Írtak a napi kérdésekről.

Soproni felső egyházmegye: Scholtz Ödön esperes szerkesztette és ki
adta a „Missziói Lapokat“, a német „Gotthold Kalendert“ és Hetvényi Lajos
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soproni lie. tanárral együtt a „Luther-naptárt“. Az „Evangélikus Örálló“ fő
munkatársa s ir más bel- és külföldi lapokba. Schrödl József petőfalvi lelkész 
a „Missziói Lapokba“ s az „Evangélikus Őrállóba“ irt szorgalmasan. Pieler 
Mátyás kaboldi lelkész az „Evangelische Glocken“-nek volt buzgó munkatársa. 
Ziermann Lajos soproni lelkésztől megjelent „Tauf- und Abendmahlbüchlein“ 
néhány prédikáció s több cikk az „Ev. Egyházi Életben“, Menyhárdt Frigyes 
soproni lelkésztől : „Kirchenlied zum Erntedankfest“ s több temetési, vigasz
taló költemény és imádság, — évkönyvet a soproni és locsmándi gyülekezet 
adott ki.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Genersich Tivadar, Adorján 
Ferenc, ifj. Reichert Gyula, id. Reichert Gyula, Vértes Zoltán, Bohár László, 
Hanzmann Károly lelkészek és Knabel Vilmos tanító Írtak egyházi lapokba.

Vasi felső egyházmegye : Néhai Stettner Gyula tb. főesperes az „Evang. 
Egyházi Életbe“ és az „Evang. Glocken“ cimü egyházi lapba irt cikkeket, 
mint utóbbinak rendes munkatársa „Aus Welt und Zeit“ cimü rovatot vezette. 
Balikó Lajos kőszegi lelkész a „Harangszóba“ irt cikket és a Kapi-féle 
„Háború és Vallás“ felolvasás-gyűjteménybe két cikket. Czipott Géza szent
gotthárdi lelkész „Csendes órák“ cimü munkát és „Geduldig in Trübsal“ 
cimü háborús imakönyvet adott ki; az előbbi 10-, az utóbbi 4 kiadást ért. irt 
azonkívül alkalmi cikket a „Vasvármegye“ politikai-, a „Harangszó“ és 
„Evang. Lap“ cimü egyházi lapokba. Külön lenyomatban jelent meg a 
„Békesség zászlója“ cimü politikai beszéde és „Karácsony 1915.“ cimü érte
kezése. Schmidt János nagyszentmihályi lelkész, mint az „Evang. Egyházi 
Élet“ és az „Evang. Glocken“ cimü lapok munkatársa fejtett ki buzgó mun
kásságot, cikket irt a Kapi-féle „Háború és Vallás" cimü felolvasás-gyűjte
ménybe. Beyer Theophil kőszegi lelkész, főesperes az „Evang. Glocken“ cimü 
német egyházi lapot szerkesztette. A pinkafői egyházközség évkönyvet adott ki.

Vasi közép egyházmegye: Kapi Béla körmendi lelkész szerkeszti a 
„Harangszó“ cimü vallásos néplapot, társszerkesztője az „Ev. Egyházi Élet“, a 
„Belmisszió“ cimü lapoknak, több munkája jelent meg, az egyházi lapokban a 
háborúval kapcsolatban több vallásos, építő iratot adott ki. A szombathelyi 
protestáns nőegylet évkönyvet adott ki.

Veszprémi egyházmegye: Gyurátz Ferenc püspök „Kézi Agendáját“ adta ki. 
Endreffy János lelkész főmunkatársa az „Ev. Lapnak“. Baldauf Gusztáv, Takács 
Elek, Görög Ernő lelkészek, Nagy Pál és Szutter Dániel pápai tanítók egyházi 
és iskolai lapokban közöltek cikkeket. Dr. Mohácsy Lajos több napi lapba irt.

3 0 .  A lefolyt közigazgatási évben is többen távoztak el a minden 
halandók utján körünkből olyanok, akiknek életéről kegyelettel kell emlékeznünk.

Meghalt Stettner Gyula, a vasi felső ev. egyházmegye nyugalmazott fő
esperese s a felsőlövői gyülekezet lelkésze 1916 január 6-án 75 éves korában. 
Benne egyházkerületünk az egyházi közügyeknek egy osztatlan tiszteletben 
állott vezér-bajnokát vesztette el. Az igéket sokoldalú, alapos műveltséggel
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biró, a lelki talentumok gazdag mértékével megáldott apostola fogyhatlan hű
séggel szolgálta az egyházat mindaddig, mig a súlyos betegség meg nem törte 
munkaerejét. A kötelesség teljesítésében soha el nem" lankadt, az evangéliom 
szent ügyéért fáradozásban kereste s találta örömét. Fenkölt gondolkozása, élő 
hite, nemes szive feledhetetlenné teszik mindazok előtt, akik ismerték. Élete 
Isten áldása volt nemcsak kedves családjára, hanem gyülekezetére, egyház
megyéjére és egész egyházunkra is.

Folyó év február 24-én végezte földi pályáját Péter Ádám kalaznói lel
kész 59 éves korában hosszas szenvedés után. Jó szivével, ügybuzgóságával 
hű szolgája volt az egyháznak a gondjaira bízott körben.

Hajjner Vilmos mekényesi lelkész is ugyanezen év április 12-én vett 
búcsút a múlandóságtól életének 50-ik évében. Sirja fölött özvegyével s árva 
gyermekeivel megosztotta a gyászt hozzáragaszkodó gyülekezete s az egyház
megye is.

Pieler Mátyás, a kaboldi gyülekezet lelkésze hasonlókép ez évben április 
22-én hajtotta le fejét az utolsó álomra. Benne hű támaszát temette el szerető 
családja, munkás életű, jószivü lelkiatyját a gyülekezet.

Kiss János, a szombathelyi gyülekezet lelkésze folyó év május 22-én 
költözött el a múlandóságból az örök hazába. Harminckilenc éven át hordozta 
a lelkészi pályán, mint a Krisztusnak jó vitéze a munkának terhét. Buzogása 
mindazért, ami szent és jó, fáradhatlan tevékenysége, kötelességhüsége bizto
sították számára az egyház és a társadalom tiszteletét. A temetésén megnyi
latkozott részvét tanúsította, hogy egy életében tisztének minden igazságát 
betöltött férfiú hanyatlott sirba. Koporsója felett családjával együtt gyászolt 
a hivek serege s az egyházkerületi gyámintézet.

Elhunytak még Wallandt Károly nyug. csikostöttösi lelkész 67 éves 
korában 1915 okt. 16-án. Junkuncz Sándor nyugalmazott nagyszokolyi lelkész 
életének 70. évében.

Elhalt testvéreink a nemes harcot megharcolták, futásukat elvégezték, 
hitüket megtartották. Adja meg nékik a mindeneknek Ura az örök élet her- 
vadatlan koronáját.

A tanári karból elhalásztak:

1. Thierring Károly nyug. soproni lyceumi tanár 1915 október 22-én 
82 éves korában.

2. Arndt János nyugalmazott soproni lyceumi tanár 68 éves korában 
1916 január 28-án.

Emlékezetük felett tisztelettel fog virrasztani tanítványaiknak s az egyház- 
kerületnek hálája is.

Tisztelettel emlékezünk meg, mint evangélikus egyházunk tagjáról a folyó 
év május 21-én életének 99. évében elhunyt Görgei Arthur tábornokról is. 
Az ő nevéhez fűződik az 1848/49. évi szabadságharc legfényesebb diadalainak 
sora. E lángeszű hadvezér mutatta fel seregében a világ előtt a legragyogób-



70

ban a magyarnak hadi erényeit, melyek nemzetünkre irányozták más népek 
figyelmét, rokonszenvét is. Küzdött, mig remény volt a győzelemre s mikor 
az északi óriás hatalom is ellenünk fordult, a túlerő ellenében belátva, hogy 
a harc tovább folytatása a magyar vér céltalan pazarlása volna, letette a fegy
vert. A közvélemény a harc szerencsétlen végéért őt okozta s kárhoztatta. 
Görgei, ki nagy volt a csaták mezején, nagynak bizonyult a félreismertetés 
szomorú napjain is. Béketürése, hallgatása a vádak özönével szemben tiszte
letre indít ; ő nem vádolt, nem Ítélt el senkit, nyugodtan várta az elfogulat
lanabb kornak ítéletét. A félreismerés fájdalmát felejtette vele azon meg
győződés, hogy - a nemzetben a szabadságharc diadalmainak emlékezete 
újította fel a csüggedés napjai után újra a bizalmat s egyengette az utat 
a leghathatósabban az alkotmányos szabadsághoz. — Viruljon sirja felett 
a honfiúi kegyelet borostyánja.

Az egyházmegyei felügyelők közül elhalálozott:
Bélák István a veszprémi ev. egyházmegye felügyelője 68 éves korában 

Enyingen, 1915 augusztus 27-én. Ifjúsága óta példás buzgósággal szolgálta 
az egyház ügyét. Helyt állott, áldozatkészséggel munkálkodott mindig ott, hová 
a kötelesség szólította. Az egyházmegye egy lelkes, fáradhatatlanul tevékeny, 
mindhalálig hü vezért vesztett benne.

Az egyházfelügyelői karból elhunytak:
1. Dr. Kobilicz Elek, a légrádi és pécsi gyülekezetek felügyelője, életének 

44. évében Pécsett.
2. Fördős Géza, a paksi ev. gyülekezet volt felügyelője, 1915 november

12-én, 69 éves korában Pakson.
3. Dr. Mendelényi János, a sárvári gyülekezet felügyelője, 1915 december 

4-én, 57 éves korában.
4. Petrik Gyula, az alsólendvai ev. gyülekezet felügyelője, a gyülekezet 

megalakításának egyik legbuzgóbb utegyengetője, 1916 április 26-án, életének 
73. évében.

5. Szovják Hugó, a borostyánkői ev. egyházközség felügyelője, 1915 
október 30-án, életének 74. évében Kőszegen.

6. Bergmann Adolf, a csávái, veperdi és kaboldi egyházközségek fel
ügyelője.

7. Kiss Gyula, az ivánegerszegi leánygyülekezet felügyelője.
8. Barcza Béla, a somlószőllősi gyülekezet felügyelője, 1915 dec. 10-én.

A tanítói kar tagjai közül elhunytak :
1. Horváth Ferenc, ászári ev. tanító, 1916 január 24-én, 50 éves korában.
2. Lőrinc Zsigmond egyházhodászi tanító, 1916 január 23-án, 43 éves 

korában.
Szíj Béla nyug. ménfői tanító.
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Mint hadköteles tanítók a harctéren estek el hősi halállal :
1. Koch Henrik tolnaváraljai tanító, tizedes a 44. cs. és kir. gyalog

ezredben, 1915 március 13-án a jablonkai magaslatnál vívott ütközetben vér
zett el 26 éves korában.

2. Kiss János magyarbolyi kántortanító, mint a cs. és kir. 52. gyalog
ezred póttartalékosa, 1915 junius 12-én halt el az északi harctéren 28 éves 
korában.

3. Loiánt József győri tanító 1915 október 11-én halt el az orosz harc
téren.

4. Hajnal Endre káldi tanító is hazája védelmében lett a hadvész ál
dozata.

Békesség fedezze egyházunk elhunyt htí fiainak siri álmát. Áldott legyen 
emlékezetük !

A Mindenhatónak" áldását kérve egyházunkra, hazánkra

Pápa, 1916. évi augusztus hó 1-én

Gyurátz Ferenc
püspök.

PÜ1SK. NYOMDA, PÁPA.



TÁRGYMUTATÓ.

Folyó szám -  Lapszám

Istenitisztelet........................................................................................... 4
1. Gyűlés megnyitása........................................................................................... 4
2. Megbízólevelek számbavétele......................................................................... 7
3. A közgyűlés megalakulásával püspök ur Öméltóságának lemondó

levele felolvastatott..................................................................................... 7
4. A püspökválasztás e lr e n d e lé s e ..................................................................10
5. Az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról

felvett jegyzőkönyv....................................................................................11
6. Világi aljegyző távolmaradását kimentetni kéri............................................11
7. Meghívás az egyetemes gyűlésre.................................................................. 11
8. Közgyűlés elé terjesztett miniszteri rendeletek.......................................... 12

Püspöki jelentés.

9. Püspöki jelentés benyú jtása ........................................................................18
10. A lelkészválasztási szabályrendelet módosítására beadott javaslat . 18
11. Az evangélikus egyesület évi m unkássága................................................19
12. Szeretetház......................................................................................................19
13. A jövő lelkésze és annak m u n k ak ö re ......................................................19
14. Az ifjúsági belmissiói eg y esü le tek ............................................................19
15. Adományok a kőszegi felsőbb leá n y isk o lá ra ..........................................19
16. Évi segélyek összege....................................................................................20
17. Halottjaink......................................................................................................20

Egyházkerületi főiskolai nagybizottság jegyzőkönyve.

18. Hetvényi Lajos in d í tv á n y a ....................................   20
19. A szabadkézi rajzoktatás díja........................................................................20
20. Az intézetek állapotáról szóló jelentés . . .   21
21. A theológiai akadémiai tanárok s é r e lm e i ............................................... 22
22. Segéderő alkalmazása............................................................   22
23. Tanítónőképző-intézeti leányok felvétele....................................  . 2 3



Folyó szám Lapszám

24. A kőszegi felsőbb leányiskola átszervezése............................... . 23
25. Hitoktatói je le n té se k ................................................................................... 25
26. A középfokú iskolák állapotáról szóló összesített jelentés. . . .  25

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság és gyámoldai igazgatóság
jegyzőkönyve.

27. Hadikölcsön .  25
28. A villanyvilágítás bevezetése a képezdébe............................................... 26
29. Segély Sántha Károlynak............................................................................. 26
30. Drágasági s e g é ly .................................... ' .............................................26
31. Lakbér-felemelés a püspöki m ásodlelkésznek.........................................26
32. Drágasági pótlék a theol. akad. tanároknak . . . . . . 26
33. 10.000 korona felosztása........................ . ............................................27
34. H a d ik ö lc s ö n ............................................................................................... 28
35. Vallásos iratok b e s z e r z é s e ......................................................   28
36. Segédmunkaerő fé lfogadása .......................................... . . . . .  28
37. Simunyák-féle ö r ö k s é g ......................................................................... ' 2 8

KÏÏT Főszámvevő jelentése..........................................   29
39. Közigazgatási pénztármaradvány..........................................  29
40. Theológiai akadémiai p é n z t á r ................................................................. 30
41. Főgimnáziumi pénztár....................................  30
42. Tanítóképző-intézeti p é n z tá r ....................................................................... 31
43. Kőszegi felsőbb leányiskolái pénztár . . . . . . . .  32
44. Tápintézeti p é n z t á r ............................................................   32
45. Alapítványi pénztár ...........................................* ................................33
46. Nyugdíjintézeti pénztár ..............................................................................34

JZLs Simunyák hagyatéki p én z tá r..................................................... ...... . 34
48. Túlkiadás ^ ............................................34
49. Rovancsolás .  35
50. Elhelyezett kölcsönök..............................>  ...................................... 35
51. Kleeblatt-házipénztár ................................................................................... 35
52. Biztosítási megbizott jelentése . . . . . . . . . . .  36
53. javaslat új biztosítási szerződés m egkötésére........................................ 36
54. Egyetemes egyház s z á m a d á s a ................................................................ 37
55. 1916. évi költségvetés............................................................................. ' 3 7
56. Weisz Kornél kérvénye ............................................................................. 39
57. Wojtech Vilmos illetményeinek folyósítása.............................   39
58. A püspöki hivatalszolga fizetésének f e le m e lé s e .................................. 39
59. A theológiai tanárok nyugdíjügye .  40
60. Hitoktatói jelentések összehasonlítása.................................................... 46
61. Drágasági pótlék megszavazása ................................................................. 46
62. Ihász Ferenc és Kárpáti Sándor kérvénye ...............................................47

II.



III.
Folyó szám Lapszám

63. Felhívás a Luther-Otthon é rd e k é b e n ..................................................... 48
64. Dr. Szelényi Ödön k é r v é n y e .................................................................48
65. Mele k é r v é n y e ..........................................  ̂ 48
66. Vakokat Gyámolító Egyesület k é r v é n y e ................................................. 49
67. Az egyházkerület kilépése az Országos Gyermekvédő Ligából . . 49
68. Szarvasi evangélikus egyház kérvénye......................................................49
69. Pinkafői .egyház k é rv é n y e ........................................................................49
70. A börcsi leányegyház folyarpodványa..................................................... 49
71. Dunaföldvár segélyt k é r ..............................................................................50
72. A vasi felső egyházmegye kérvénye ......................................................50
73. Özv. Jausz Vilmosné kérvénye................................................................. 50
74. Wágner Amália k é r v é n y e ....................................................................... 51
75. Mérnyi Ádám kérvénye....................................  51
76. 75.000 korona államsegély fe losz tása ..................................................... 51
77. Az államsegély felosztási t e r v e z e t e ......................................................51
78. A pótállamsegély felosztási te rv e z e te ..................................................... 52
79. Baldácsy-alapítványból nyert s e g é l y ..................................................... 52
80. Felosztási t e r v e z e t ......................................................   52
81. Szerényi Sándor s e g é ly e z é s e .................................... 53
82. Szegény egyházak segélyezése..................................................................53
83. Solymossy-féle alapítványban rész e sü lé s ............................................... 53
84. Az egyetemes közalapból nyert s e g é l y ............................................... 53
85. Felterjesztés az egyetemes e g y h á z h o z ............................................... 54
86. A theológiai akadémiai tanárok átlépése az Országos tanári

nvugOii-intézeibe . . .  - ...............................J>5̂
87. Nemeskér helyett Bakonyszentlászló....................................  55
88. Bánfalva kérvénye .................................................................................... 56
89. Főiskolai nyugdíj-intézeti s z a b á ly o k ......................................................56
90. Részesülés az egyetemes közalap jövedelm éből...................................56
91. Dr, Misner Ignác alapítványa/................................................................. 57
92. Czipott Gézáné alapítványa/   ..............................  . . .  60
93^ Vojkó Pálné alapítványa/ ....................................................................... 63
94. Dr. Rátz Ottó h a g y o m á n y a / ................................................................. 64
'95'. Engedély Wertheimszekrény b e s z e rz é s é re ......................................... 65
96. Gyámoldai igazgatóság jegyzőkönyve......................................................65
97. Gyámoldai pénztár...............................................................   66
98. Gyámolda költségvetése............................................................................. 66
99. A gyámolda s e g é ly e z é s e ....................................................................... 66

100. Felszólítás azokhoz, kik gyámoldai nyugdíjaikat nem vették fel . 66
101. 31.000 korona segély f e lo s z tá s a ........................................................... 67
102. 2000 korona segély felosz tása ................................................................. 68
103. Sántha Károly k é r v é n y e ....................................................................... 69
104. Czipott Rezsőné k é rv é n y e ....................................................................... 69

M L ,



IV.
Folyó szám Lapszám

105. Teke Lajosné segélyezése ........................................................................69
106. Tartási díj felemelése a kőszegi felsőbb leányiskolánál . . . .  69
107. A hrasztováci tanító segélyt k é r .......................................................69
108. Köszönet a pénzügyi b iz o t ts á g n a k .............................. ...... 69

Népiskolai bizottság jegyzőkönyve.

109. Egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése.................................. 69
110. Adatgyűjtő-ivek nyom atása................................................................ 70
111. Statisztikai a d a t o k ............................................................................ 70
112. Az egyházkerület az egyházmegyei népiskolai bizottságok jegyző

könyveinek beküldését elrendeli..................................................... 71
113. Tarrós és Miszla követelése t ö r ö l t e t e t t .............................................. 71
114. A Luther-társaság által kiadott tankönyvek behozatala . . . . 71
115. A népiskolai bizottság p a n a s z a ........................................... . 7 2
116. 50 filléres beiratási já ru lék ................................................f . . 72
117. Népiskolai bizottság s z á m a d á s a .................................................... 72
118. Rendtartási ja v a s la t ............................................................................ 72
119. A tanító távozásának id e j e ................................................................ 73
120. A helyettes tanító fizetésének k ie g é s z íté s e .................................. 73
121. Töplef Károly a bizottsági tagságról lemondott, helyébe Takáts

Lajos választatott . . . .   73
122. Ének- és zenepártoló-egyesület jelentése . . . ..............................73

Véleményező bizottság jelentése.

123. Dombóvár kérvénye................................................... ......... 76
124. Luther-társaság k é r v é n y e ................................................................77
125. Az enesei iskola á llam o sítá sa .............................. 77
126. A hitoktatás ellenőrzése...................................................................... 77

’ 127. A lőrintei uradalmat ellenőrző bizottság j e l e n t é s e ...................... 78
128. Kaposvár anyásítása............................................................................ 79
129. Dombóvár a n y á s í t á s a ......................................................................79
130. A tanítók igénybevétele a közigazgatás terén . . . . .  81
131. Rátz Ágoston jav as la ta .......................................................................81
132. Zsiray Lajos k é rv é n y e .......................................... 81
133. Horváth Sámuel lemondása az általa viselt bizottsági tagságról . 82
134. Seregély Dávid lem ondása........................ - .................................... 82
135. Arató István, Hrabovszky Lajos, Róth Jenő bizottsági tagokká

választása ...............................................................................................83
136. Szabó István és Koczor Márton számvevőszéki tagokká választatnak 83
137. Dr. Kluge Endre egyetemes törvényszéki bírónak javaslatba hozatott 83
138. A pályázatok újból való k ih ird e té s e ..............................................8^



V.

Vegyes intézkedések.
Folyó szám Lapszám

139. Számvevőszék je len té se .......................................... » .......................... 84
140. Adóalapi segélyért folyamodók................................................................. 84
141. Váraljai evangélikus leányegyház k é r v é n y e ......................................... 84
142. Kismányok vitás ü g y e ...............................................................   85
143. Gyámintézet j e l e n t é s e ..............................................................................86
144. Levéltáros je le n té se ................................................................................... 86
145. Egyházkerületi tanító-egyesület je le n té s e ............................................... 86
146. Az egyetemes nyugdij-intézethez felterjesztés..........................................86
147. Családi pótlék a tanítóknak........................................................................87
148. A tanító-egyesület fuvarátalányt k é r ..................................................... 87
149. Sass István lem o n d ása ..............................................................................87
150. Háborús s e g é l y ..........................................................................................87
151. Köszönet N agykanizsának........................................................................87
152. A jövő évi közgyűlés helyének k i tű z é s e ............................................... 87

F ü g g e l é k .

I. Egyházkerületi gyámintézet jegyzőkönyve............................................... 89
II. Az egyházkerület tisztviselői és b iz o t t s á g a i ............................................ 102

III. Püspöki j e l e n t é s ..........................................................................................—

V



A DUNÁNTÚLI
ÁG. HITV. EVANG. EG YH ÁZKERÜ LET

1916. ÉVI DECEMBER HÓ 13. ÉS 14-ÉN

SZOMBATHELYEN TARTOTT

R E N D K Í V Ü L I  K Ö Z G Y Ű L É S É N E K

JEGYZÖKÖ

SOPRON.
NYOMATOTT PIRI ÉS SZÉKELY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.



Jegyzőkönyv.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1916. évi december hó 
13— 14. napjain Nagyt. Németh Pál somogyi esperes, majd Nagyt. 
Kund Samu vasi közép egyházmegyei esperes mint a jelenvoltak 
közül hivatalra nézve legidősebb esperesek, végül Főtiszt. Kapi 
Béla mint ez alkalommal hivatalába beiktatott püspök és Mélt. Dr. 
Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő urak elnöklete alatt Szombat
helyen rendkívüli közgyűlést tartván, Pálmai Lajos helyettes egy
házi főjegyző, Dr. Ajkay Béla világi főjegyző, Károlyi Endre 
helyettes világi aljegyző, Berecz Ábel egyházker. ügyész, Szabó 
Kálmán egyházkerületi főszámvevő, Ihász Ferenc alszámvevő és 
Baldauf Gusztáv püspöki titkáron kívül az egyházmegyék, az egy
házkerületi fő- és középiskolák, nem különben a népiskolák kép

viseletében

jelen voltak :
1. Győri egyházmegyéből : Horváth Samu esperes, Kiss Samu, Pálmai 

Lajos, Kovács Zsigmond, Horvátli Béla, Kovács István, Petőcz Ferenc, 
Révész Sándor, Iliász László lelkészek, Dr. Fischer Gyula, Strasser Sándor, 
Dr. Csemez Béla, Papp Sándor, Zsédely Bálint.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből : Varga Gyula esperes, Dr. Ostffy 
Lajos egyházmegyei felügyelő, Nagy István, Szabó István, Mészáros István, 
Nagy Sándor, Mód Aladár, Szabó Sámuel, Tompa Mihály lelkészek; Grunner 
Károly, Nagy Pál, Hrabovszky Mór, Berzsenyi Dezső, Horváth Ernő, Horváth 
János, Szabó István, Magassy Sándor felügyelők ; Takách Ferenc, Károly, 
Endre, Bakó Béla, Bárdossy Zoltán ; Cséri Ferenc, Szórády Dénes, Szabó 
László tanítók.

3. Somogyi egyházmegyéből : Németh Pál esperes, Balogh István, 
Hütter Lajos, Mesterházy Sándor, Horváth Olivér, Szalay Mihály, Kiss 
József lelkészek; Dr. Andorka Elek, Győrfíy János felügyelők; Sass István, 
Mikler Győző tanítók.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: Farkas Mihály esperes, Dr. Ajkay 
Béla egyházmegyei felügyelő ; László Miklós, Hérints Lajos, Rózsa Sándor,
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Mikulás Kálmán, Farkas Elemér, Berecz Gábor, Tóth Kálmán lelkészek; 
Jugovits Lajos, Pethő Pál, Simon Géza felügyelők; Szilvássy Dénes, Szabó 
István, Bakó János, Pócza Ferenc, Mátis István, Molnár Béla. Edvi Sándor, 
Németh Sándor, Büki József, ifj. 'Zongor Gábor, Szekeres Gábor, Nagy 
Dénes, Gecsányi Bálint, Dr. Mesterházy Ernő, Takáts Lajos; Molnár Sándor, 
Szíj Lajos, Varga Jenő, Takáts József, Kiss Lajos, Schranz Samu, Czirák 
György, Kiss Sándor, Csizmadia Ferenc, Dömötör Péter, Nagy Kálmán, 
Farkas György, Mesterházy Károly, Kovácsics Sándor, Kovácsics Jenő, 
Szalay Pál, Major Samu tanítók.

5. Soproni felső egyházmegyéből-. Scholtz Ödön esperes, Dr. Schreiner 
Kálmán egyházm. főjegyző, mint felügyelő helyettes, Ziermánn Lajos, Lauff 
Géza, Breyer Jakab, Schrödl József, Ludig Gusztáv, Bothár Mihály, Krón 
Ferenc, Fiedler Károly, Kasper József és Menyhárd Frigyes lelkészek, Dr. 
Zergényi Jenő, Töpler Lajos felügyelők, Dr. Heimler Károly, Dr. Mihályi 
Kálmán ; id. Pós Lajos, Krug Lajos, Schrauff Endre tanítók.

6. Tolna-b arany a-somogyi egyházmegyéből : Horváth Sándor főesperes, 
Mechwarth Ernő egyházmegyei felügyelő, Vértesi Zoltán, Wagner Ádám, 
Szabó János, Czipolt Áron, Bohár László, Fábián Imre, Godina István, 
Takáts Béla lelkészek, Dr. Grosch József.

7. Vasi felső egyházmegyéből: Beyer Teofil főesperes, Rajter János al- 
esperes. Czipott Géza, Pummer Adolf, Schmidt János, Sparas Elek, Geiszt- 
linger Pál, Balikó Lajos, Seregély Béla, Donner Frigyes, Fodor Miklós, 
Fábry Pál, Kirchknopf János lelkészek, Freyler Lajos felügyelő, Czeke 
Gusztáv, Hrabovszky Lajos, Graisiger Kornél, Kirnbauer Lajos, Dr. Sztehlo 
Aurél; Németh Sámuel főgimn. igazgató, Leyrer János, Hammer Gyula, 
Marton Károly, Karner Frigyes és Németh Ferenc tanítók; Legányi Dezső, 
Nikodémusz János, Putsch Alfréd, Bráder József; a felsőlövői főgimnázium 
tanári karából Alexy Lajos és Harsányi Gyula, a felsölövői tanítóképző- 
intézet tanári karából Mager Károly.

8. Vasi közép egyházmegyéből: Kund Samu esperes, Dr. László Kálmán 
egyházmegyei felügyelő, Zongor Béla, Éder József, Varga József, Nagy György, 
Rónay B. Gyula, Luthár Ádám, Steiner Géza, Kuzma István, Darvas Aladár 
lelkészek, Bachát István, Győrffy Béla és Tarján István segédlelkészek; szent- 
mártoni Radó Lajos, Nagy Pál, Ajkai Elemér, Weörös István, Szigethy Sándor, 
Kocsis István, Soós István, Sáry Sándor, Gayer József, Szigethy Kálmán, Kercs- 
már Sándor, Dr. Hübner János, Tomka Jenő, Krautsack Henrik, Láng Rezső, 
Kluge Pál, Wehofer Imre, Zwiefel János, Ebenspanger Rezső, Posch János, 
Preidl Mihály, Hacker János, Rácz Aladár, Szabó Miklós, Kuzmics József, 
Kocsis János, Markó József, Földes István, Szakái István, Kremier Pál ; 
Horeczky Gyula, Szigethy Dénes, Rótli Kálmán, Rózsa Lajos, Herceg Károly, 
Vörös Samu, Nagy Bálint, Csizmadia Pál, Somogyi Béla, Mesterházy Imre, 
Balikó Mihály tanítók.
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9. A veszprémi egyházmegye részéről: Takáts Elek esperes, Dr. Kluge 
Endre egyházmegyei felügyelő, Horváth Sándor, Dr. Mohácsy Lajos, Ihász 
Mihály, Bátsi József, Kakas József, Jakab Iván, Nagy Kálmán, Síkos Gyula, 
Somogyi Károly, Pócza Ferenc, Mesterházy László, Sokoray Bálint lelkészek, 
Töppler Károly felügyelő, Szutter Dániel és Nagy Pál tanítók.

10. A zalai egyházmegyéből : Magyary Miklós esperes, Czemez Elek 
egyházmegyei felügyelő, Zsirai Lajos lelkész, Herceg Ferenc felügyelő.

11. A tanintézetek képviseletében : Bancsó Antal soproni theol. akadémiai 
igazgató, Hollós János soproni lyceumi igazgató, Budacker G. Károly kőszegi 
felsőbbleányiskolai igazgató, Kapi Gyula soproni tanítóképzőintézeti nyug. 
igazgató ; továbbá Payr Sándor, Proliié Károly, Kiss Jenő theol. akadémiai 
tanárok, Bolhár Dániel, Hetvényi Lajos, Králik Gusztáv, Téby Mihály soproni 
lyceumi tanárok, Bognár Károly soproni tanítóképző intézeti tanár.

12. A dunántúli egyházkeriileti tanítóegyesület képviseletében : Krug 
Lajos, Kiss Sándor.

Továbbá mint véndégek jelen voltak:
Az egyetemes egyház részéről : Dr. Szelényi Aladár egyet, egyházi 

világi főjegyző, br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr képviseletében, 
aki pillanatnyi rosszullét miatt a közgyűlésen meg nem jelenhetett.

A bányai egyházkerület részéről: Mélt. és Főtiszt. Scholtz Gusztáv 
püspök úr, Kaczián János és Sárkány Béla esperesek ; Dr. Liedemann Frigyes, 
Dr. Engel Sándor.

A református testvéregyház képviseletében : Kiss József esperes, Bilkei 
Papp István ref. theol. akad. tanár, Faragó János pápai főgym. igazgató, 
Csizmadia Lajos pápai ref. theol. akad. tanár, Nagy Ferenc és Szűcs László 
esperesek, Fülöp József és Somogyi Gyula lelkészek ; Chernél Antal gondnok.

A törvényhatóságok képviseletében : Vasvármegye részéről : Dr. Békássy 
István főispán, Herbst Géza alispán, Dr. Radó Gyula főjegyző; Sopronvár- 
megye részéről : Simon Géza főszolgabíró ; Győrvármegye részéről : Csetnez 
Elek; Veszprémvármegye részéről: Dr. Kluge Endre, Töppler Károly, 
Dr. Mohácsy Lajos; Sopron sz. kir. város részéről: Dr. Heimler Károly; 
Győr sz. kir. város részéről : Dr. Fischer Gyula.

A magyarhoni ev. lelkészegyesület képviseletében : Noszkó István titkár.

Mely alkalommal :
Az egyházmegyék és tanintézetek küldöttei és nagyszámú érdeklődő 

közönség a templomban összegyülekezvén, az elhangzott szép egyházi ének 
után Farkas Mihály esperes a következő mély érzéstől áthatott oltári imát 
mondotta s szent igéket olvasott :

Kegyelem és békesség nektek az Istentől, a mi Atyánktól és az Úr 
Jézus Krisztustól Amen !

Megkezdendő munkánkra Isten áldását és segedelmét kérve, megalázott 
szívvel imádkozzunk ekképeu :



6

Mindenható Isten ! Bölcseséged intézi úgy a nemzetek, mint egyesek 
sorsát s vezérli az akadályok torlaszain át is győzelemre a szent igazságot.

Hála Neked ama szent ajándékodért, a vallásért, mely az élet nehéz 
harcain erőt ad a győzelemre, a szebb jövendő biztató reményét éleszti a 
szivekben.

Gondviselésed őrködik egyházunk felett, megvédted a múltnak ostromló 
viharai között. Te benned bíztunk elejétől fogva. Te vagy a mi szivünknek 
kősziklája és a mi reménységünk mind örökké !

Hozzád esdeklünk most is áldásért e szent helyen, hová a kötelesség 
és a szeretet egyházunkhoz egybegyüjtött.

Áraszd ki jelen közgyűlésünkre a Te telkednek megvilágositó és 
megszentelő erejét. Add, hogy a békesség, szeretet s igazság' lelke vezesse 
tanácskozásainkat mindvégig.

Te adsz a népnek vezéreket, kik olthatatlan hitükkel a lelkesedés 
világító fáklyáját lobogtatják előtte.

Te oltsd az elődök fáradhatlan áldozatkészségét s egyházszeretetét az 
utódok szivébe, hogy az igazság s szeretet országa terjedjen általuk a Te 
néped között.

Te jutalmazd Uram egyházunk megfáradt hű vezérét ezzel a boldogító 
öntudattal, hogy híven sáfárkodott a Tőled nyert értékes talentumokkal. 
Viszont Te oltsd az utód szivébe azt az elszánt apostoli fogadalmat: „Én 
semmivel nem gondolok és az én életem is előttem nem drága, csak elvé
gezhessem a futást, melyet vettem a Krisztustól."

Anyaszentegyházad emelkedése legyen mindnyájunk előtt a cél, mely 
a sziveket lelkesíti, s minden erőt s akaratot annak felvirágoztatására egyesít.

Áldd meg Uram minden egyházi intézményünk élő oszlopait a hit- 
buzgóság erejével, az ige hirdetőit apostoli lelkesedéssel, a rájuk bizott 
népeket istenfélelemmel.

Áldd meg hazánkat. Védelmezd meg határait az ellenség dulásaitól. 
Harcoló seregeink fegyvereit koszoruzd meg dicsőséggel.

Oszlasd el hazánk egéről a harcok ádáz förgetegét, a jövendő sivatag 
homályát s derítsd föl rá mielőbb az áldott békesség várva-várt hajnalát, 
melyért buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Hozz reá a sok könny- 
hullatás után újra víg esztendőt.

Ki az idők folyamát kiméred s azt mondod „térjetek a földbe emberek 
fiai! Uram Te adj csendes álmot elhunyt agg királyunk bezárult szemeire 
ősei sírjában, hová oly sok viszontagság után övéihez tért.

Viszont Te koronázd meg fiatal királyunkat az arany korona mellett 
bölcseséggel, nemzetünk iránt meleg szeretettel s hazánk iránt odaadó 
ragaszkodással.

Halgasd meg Uram Feléd dobogó szivünk forró sóhajtását szent 
Fiad, a mi urunk Jézusunk nevében ! Ámen !

Mi Atyánk !
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1. Az erre következett ének után Dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő űr következő beszéddel nyitja meg a közgyűlést :

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés !
Rendkívüli közgyűlést tartunk rendkívüli körülmények között. Harmad

félévi dúló csaták közben elesett a nemzet virága s a költővel szólva : 
„elhaltanak legjobbjaink a hosszú harc alatt“. Alig van család gyász nélkül. 
És ez az éles fájdalom, ami kevéssel ezelőtt még csak egyes családok 
keblében sajgott, egy csapásra átnyilalott az egész nemzet szivén.

Szeretett királyunk, alkotmányos uralkodónk itthagyla az élők seregét, 
elköltözött tőlünk és bement a csatamezőn érte elesett hősök táborába, az 
örök éleibe, az örök dicsőségbe.

A legmélyebb fájdalommal emlékezzünk meg mi róla, mint egyházi 
jogaink védőjéről, ki engedélyezte zsinataink tartását, aki korlátlan tanács
kozási jogot biztosított, azt soha nem zavarta kir. biztos kiküldésével, 
munkálataink végeredményét, egyházi alkotmányunkat megerősítette, szente
sítette s egyházunknak legfőbb őre lett.

Midőn most egyházkerületünk cypruságát sirboltja fölé helyezzük, 
fájdalmunk hatása alatt az újonnan választott püspökünk beiktatását a holnapi 
napra halasztjuk és mai közgyűlésünkön csak a legszükségesebb administrativ 
ügyek elintézésére szorítkozhatunk.

Ezzel megjelent híveinket meleg hitrokoni szeretettel üdvözölve, rend
kívüli egyházkerületi közgyűlésünket megnyitom.

Az egyházkerületi közgyűlés mély meghatottsággal hallgatta 
egyházkerületi felügyelő urnák szívhez szóló, bensőségteljes szavait 
és a maga részéről is legmélyebb fájdalmának ad kifejezést ama 
súlyos csapás és gyász felett, amely szeretett hazánkat és egyhá
zunkat az Isteni Gondviselés rendeléséből hőn szeretett agg 
királyunk elhunyta folytán érte.

2. Az egyházmegyék küldöttei beadván meghívó-leveleiket, az elnökség 
megállapítja, hogy a közgyűlés törvényesen megalakult s egyúttal jelen 
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Cyula, Farkas Mihály, 
Dr. László Kálmán és Dr. Zergényi Jenő urakat felkéri.

3. A megjelenésben akadályozott egyházkerületi jegyzők helyettesítésére 
Pálmai Lajos lelkész és Károlyi Endre egyházkerületi gyámintézeti világi 
elnök urak felkéretnek.

4. Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1916. évi október 
hó 14-én tartott ülése jegyzőkönyvének 2. pontja, mely szerint a főiskolai 
kisbizottság f. é. szeptember hó 15-én tartott ülése jegyzőkönyvének 4. pontja 
értelmében arra kéri a pénzügyi bizottságot, hogy a háborús viszonyok 
által előidézett rendkívüli körülményekre való tekintettel a főiskolai tápintézet
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tartalékjából 5000 K-t hasítson ki s a tápintézeti növendékeknek a jelen 
tanév folyamán való rendkívüli segélyezése céljából bocsássa azt a főiskolai 
kisbizottság rendelkezésére.

Ezen kérelem indokolásául a főiskolai kisbizottság a következő körül
ményekre utal :

A katonai parancsnokság az 1914. évben elrendelt általános mozgósítás 
alkalmával a lyceumi épület egyéb helyiségei mellett a tápintézeti helyi
ségeket is lefoglalta katonai célokra s ennek következtében a tápintézet az 
1914/15 s a következő tanévekben kénytelen volt az eddig saját kezelésében 
vezetett üzemét beszüntetni s működése kizárólag az ifjúság ellátására vállal
kozó vendéglős által követelt díjak beszedésére és átszolgáltatására szorítkozott 
és szorítkozik ma is.

A korábbi években a tápintézet a csekély havi 20 K ellátási díjra — 
különösen az utóbbi években — minden egyes növendék után ráfizetett, 
illetve az ellátás költségeinek egy részét kénytelen volt a növendékek fize
téseitől független jövedelmeiből (járulékok, alapítványi jövedelem stb.) fedezni. 
Ezen körülménynek tudható be, hogy a tápintézeti pénztár számadása már 
az 1913. évben 4000 K-t meghaladó túlkiadással zárult.

Miután a jelzett hozzájárulás az üzemnek a háborús viszonyok miatt 
való beszüntetése folytán az utolsó években nem volt szükséges, az 1914. 
évi számadás már 1500 K, az 1915. évi pedig a . tartalékalap növelésére 
fordított 5000 K-án kívül 1900 K-át meghaladó felesleget tüntet fel. A jelen évi 
költségvetés szerint az év végén is mintegy 10,000 K, feleslegre van kilátás.

A növendékek ellátására vállalkozó vendéglős ebéd és vacsoráért a jelen 
tanév elejétől kezdve már havi 60 K-t kér, ami a növendékek szempontjából 
tetemesnek mondható.

A pénzügyi bizottság, tekintettel az utóbbi körülményre, tekintettel 
továbbá különösen arra, hogy az 1915. évi pénztári feleslegből a már úgyis
30,000 K-t meghaladó s épen a rendkívüli viszonyok közt való felhasználásra 
gyűjtött tartalékalap növeléséré fordított 5000 K-nak rendkívüli lápdíjsegélyre 
való felhasználása teljesen megfelelne a korábbi években követett ama eljá
rásnak, mellyel a tápdíjakra való ráfizetéssel az ellátási költségek egy része 
fedeztetett, a főiskolai kisbizottság kérelmét pártolólag terjeszti az egyház
kerületi közgyűlés elé és javasolja, hogy a főiskolai tápintézeti tartalék- 
alapból 5000 K rendkívüli tápdíjsegélyekre megszavaztassák;

Ezzel kapcsolatban főszámvevő jelenti, hogy a főiskolai kisbizottság 
f. é. nov. 1-i ülése jegyzőkönyvének 12. pontja értelmében Benkő Géza 
soproni katonai kórházi élelmezési vállalkozó ingyen ellátást ajánlott fel 
soproni főiskolánk 20 növendéke számára.

Ezen nemescélú adomány következtében a pénzügyi bizottság elnöksége 
s az érdekelt tanintézetek igazgatóinak véleménye szerint a tervbevett rend
kívüli tápintézeti segélyezésekre a javasolt 5000 K helyett 3000 K is ele
gendő volna, miért is a pénzügyi bizottság elnöksége a pénzügyi bizottság
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javaslatát ilyen értelemben való módosítással ajánlja elfogadásra az egyház
kerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
a bizottság elnöksége által ajánlott módosítással határozati erőre 
emeli s a tápintézeti segélyezésekre a tápintézeti tartalékalapból 
kiutalt 3000 K-t felosztás céljából a főiskolai kisbizottság rendel
kezésére bocsátja.

Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal legmelegebb köszö
netét fejezi ki Benkő Géza katonai élelmezési vállalkozónak 
nemes szívre valló áldozatkészségéért s ezen határozatát a jószívű 
adományozóval jegyzőkönyvi kivonat alakjában a soproni evang. 
egyházközség elöljárósága útján közöltetni rendeli.

5. Olvastatott a pénzügyi bizottság 1916. évi november hó 2-án tartott 
ülése jegyzőkönyvének 1. pontja, mely szerint Hornyánszky Viktor könyv
kiadó az egyházkerület tulajdonátképező „Keresztyén énekes könyv“ szerző
désileg jogosított kiadója, Főtiszt, püspök úrhoz intézett levelében arról 
értesíti az egyházkerületet, hogy szükségesnek mutatkozik az énekeskönyv 
újabb, immár Xl-ik kiadásának sürgős kinyoinatása, azonban a mai papir- 
hiány és árak mellett a könyv a szerződésileg meghatározott minőségben 
és árban forgalomba nem hozható.

Azt az ajánlatot teszi az egyházkerületnek, hogy a kiadásra vonatkozó 
szerződésnek egyébként változatlan fenntartása mellett a bolti árakat a könyv 
mindhárom formájánál egyaránt példányonként 80 fillérrel, a könyvhöz tar
tozó hangjegyfüzet árát pedig 24 fillérről 30 fillérre emelhesse föl.

Jóllehet az énekeskönyv eddig minden várakozást felülmúló kelendőségnek 
örvendett s így annak kiadása fényes üzletnek bizonyult, egyházkerületünk 
pedig ennek dacára soha nem kívánta a kiadócégtől a reméltnél jóval 
nagyobb haszonnak megfelelően a szerződésbeli bolti árak leszállítását avagy 
a szerzői tiszteletdíjnak aránylagos felemelését s ezért a pénzügyi bizottság 
véleménye szerint a kiadó cégtől elvárható volna, hogy a váratlanul beállott, 
de előreláthatólag csak átmeneti jellegű kedvezőtlen viszonyok között is 
állja a szerződést és megelégszik kisebb haszonnal, s egyúttal felkérte Payr 
Sándor theol. akad. tanár urat, mint az énekeskönyv szerkesztőbizottságának 
tagját, szíveskedjék a kiadócéget személyes tárgyalás utján a pénzügyi 
bizottság álláspontjának lehetőleg megnyerni, mindezáltal ezen kísérlet ered
ménytelensége esetén a körülmények kényszerítő hatása alatt a kiadócég 
ajánlatának elfogadását javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés főszámvevő azon jelentése folytán, 
hogy Payr Sándor theol. akad. tanár úrnak szóbeli tárgyalás utján 
nem sikerült a kiadó céget igényeinek leszállítására bírni, 
a Hornyánszky cégnek az énekeskönyv új kiadására nézve tett
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ajánlatát elfogadja, annak hangsúlyozásával, hogy ezen határozat 
csak az énekeskönyvnek ezen kiadására szól.

6. Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint a pénzügyi bizottság a 
kövekező határozati javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:

Az egyházkerületi közgyűlés az állam által a tisztviselőkkel és tanárokkal 
szemben követett eljáráshoz hasonlóan a más oldalról drágasági pótlékban nem 
részesülő theol. akadémiai tanárok s egyházkerületi tisztviselők részére az 
illetékes pénztárak terhére f. évi november hó 1-vel kezdődő egyévi időre 
újabb háborús drágasági pótlékot engedélyez .és pedig az állam hasonló'*'"' 
pótléknak megfelelően.

A theol. akadémiai tanárok közül: Bancsó Antal igazgató számára 
2250 K, Payr Sándor és Stráner Vilmos számára egyenkint 2100 K,. Pröhle 
Károly számára 1800 K. Kiss Jenő számára .1120 K, az egyházkerületi tiszt
viselők közül: Baldauf Gusztáv és Weisz Kornél számára egyenkint 1320 K ,^  
Wojtech G. Vilmos számára pedig 770 K, havi előleges részletekben folyó- 
sitandó összegben.

Egyben fölkéri az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi elnök
séget, kegyeskedjék a theol. akadémiai tanárok részére megszavazott pótlék 
megtérítését az egyetemes egyháznál kérelmezni.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

7. Ugyanaz jegyzőkönyv 3. pontja szerint a pénzügyi bizottság a kö
vetkező határozi javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé :

Az egyházkerületi közgyűlés a tanintézeti szolgák részére az illetékes_
_pénztárak terhére f. évi november. 1-vel kezdődő egy évi időre újabb háborús

segélyt engedélyez és pedig Tompos Gábor theol. akadémiai, Buthy Dénes_ 
és Komjáthy Lajos főgymnáziumi, úgy Horváth Samu tanítóképző-intézeti 
szolgák részére egyenkint 30Ö K-t, Brückler Mihály felsőbb leányiskolái 
szolga részére pedig az 1916. évi főiskolai nagybizottsági ülés jegyzőkönyvé
nek 24. pontjában már megszavazott segély kiegészítéséül 45 K-t.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javas
latát elfogadja.

8. Főszámvevő jelenti, hogy a pénzügyi bizottság elnöksége Főtiszt, 
püspök urnák 2760/916. sz. leiratával kapcsolatban a kibocsátandó V. hadi- 
kölcsőn céljára való 572%-os kötvények jegyzésére az egyházkerület keze
lésében levő alapok és alapítványok tőkéiből 50,000 K-t utalványozott és 
pedig tekintettel a kedvezményes áron való vételre rendelkezésre álló idő 
rövidségére, előzetes pénzügyi bizottsági határozat nélkül.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság elnöksé
gének intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi.

/
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9. Föszámvevő jelenti, hogy Hollós János jőgimn, igazgató IV-ik 
200 K-ás ötödéves korpótléka f. 1916. évi szeptember hó 1-vel esedékessé 
vált. A főiskolai nagybizottság f. évi föülésén elnézés folytán nem tárgyalta 
az ügyet, s így a korpótlékot nem utalványozta.

Az egyházkerületi számvevőség, miután kétségtelenül tévedésről lehet 
csak szó, utalványozás nélkül is fölvette a jelzett 200 K-ás korpótlékot 
kifizetendő összeg gyanánt a főgymnáziumi pénztár 1916. évi költségvetésébe.

Az egyházkerületi közgyűlés a számvevőség intézkedését 
jóváhagyja.

10. Dr. Ajkai Béla egyházkerületi világi főjegyző jelenti, hogy a f. évi 
augusztus hó 23-ikán tartott rendes évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 101. pontja szerint a közgyűlés az egyetemes egyház által egyház- 
kerületünk rendelkezésére bocsátott lelkészi drágasági pótlékból 84. tétel 
alatt Szabó Ferenc vanyolai lelkésznek 400 K, a 85. tétel alatt pedig Nyirő 
Károly alsódörgicsei lelkésznek 300 K segélyt szavazott meg.

Ezzel szemben a pénzügyi bizottság az 1916. évi augusztus hó 23-án 
tartott ülése jegyzőkönyvének 1. pontjában foglalt felosztási tervezetben 
Szabó Ferenc lelkész részére 300 K, Nyirő Károly lelkész részére pedig 
400 K segély megszavazását javasolja.

Mivel pedig az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által 
beterjesztett felosztási tervezetet változatlanul elfogadta, kétségtelen, hogy 
az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe ehelyütt iráshiba csúszott be.

Ezzel kapcsolatban jelenti főjegyző, hogy a lelkészi drágasági pótlék 
folyósítása ugyan a hivatkozott egyházkerületi jegyzőkönyvi pont értelmében, 
tehát tévesen eszközöltetett, mivel azonban Szabó Ferenc lelkész úr a neki 
kiutalt 100 K töbletet önként, teljes elismerést érdemlő loyalítással átengedte 
Nyirő Károly lelkész urnák, ezzel a jegyzőkönyvbe becsúszott leírási hiba 
érdemileg jóvátétetett.

Mindazáltal főjegyző arra kéri az egykázkerületi közgyűlést, hogy a 
hiba kijavítását jegyzőkönyvbe foglalni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés — főjegyző javaslata értelmében 
— a f. évi rendes egyházkerületi jegyzőkönyv 101. pontjába 
becsúszott iráshiba kijavítását jegyzőkönyvbe foglalja.

11. Olvastatott a f. évi egyetemes ev. egyházi közgyűlés jegyzőköny
vének 21. pontja, mely szerint az egyetemes közgyűlés tárgyalta a dunán- 
inneni egyházkerület fölterjesztését aziránt, hogy a lelkészek terménybeli 
járandóságának megváltása ne hosszabb időre megállapított átlag árakon, 
hanem a mindennapi árakon történjék és kéri azon életbevágó ügynek 
egyetemes rendezését.

Az egyetemes közgyűlés a háborús viszonyok által felszínre hozott 
ezen kérdést a maga részéről is rendkívül fontosnak tartja, de mielőtt az
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ügybe általános rendelkezést tenne a kérdést véleményadás végett leszállítja 
az egyházkerületekhez.

Az egyházkerüleli közgyűlés e kérdést tárgytalannak tekinti 
s a felett napirendre tér.

12. Olvastatott a folyó évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 20. 
pontja, mely szerint a dunáninneni és a tiszai egyházkerületek felterjesz
tésükben magukévá tevén a magyarhoni evang. lelkészegyesület választ
mányának a Ielkészi fizetések korszerű rendezésére irányuló memoran
dumát, kérik, hogy a Ielkészi fizetések korszerűen rendeztessenek és pedig 
az 1848. XX. t.-c.-ben gyökerező jogainknál fogva ne csak időnkénti 
esetleges adományokkal, hanem törvényileg biztosított állandó jellegű, az 
egyházegyetem szabad rendelkezésére kiutalandó nagyobb állami dota- 
tióval, akként, hogy a lelkészek fizetésének a középiskolai tanárok fizetésével 
egyenlőnek kell mindenkor lennie. Kívánja továbbá, hogy az egyetemes 
egyház maga is létesítsen egy a lelkészek családi pótlékának rendezésére 
és a gyermekeiket iskoláztató lelkészek segélyezésére szolgáló alapot.

Az egyetemes közgyűlés ezen fontos kérdést megfontolás és ezennel 
javaslattétel végeit az egyházkerületekhez leszállítja.

Az egyházkerületi közgyűlés az ügyet kiadja a pénzügyi 
bizottságnak azzal, hogy terjesszen véleményes javaslatot a jövő 
évi rendes egyházkerületi közgyűlés elé.

Már most is azonban elvileg kijelenti a közgyűlés, hogy a 
Ielkészi fizetéseknek egyetemes rendezését sürgősen szükségesnek 
tartja.

13. Ezzel az egyházkerületi közgyűlés letárgyalván a tárgysorozatba 
fölvett administrativ jellegű ügyeket, az elnökség felfüggeszti azt, azzal a 
kijelentéssel, hogy a holnapi napon folytatólag tartandó közgyűlésnek ki
zárólagos tárgya az újonnan választott püspöknek hivatalába való be
iktatása lesz.

:i: *  *

14. A f. é. december hó 14-ikén folytatólag tartott egyházkeriileti köz
gyűlést megelőzőleg tartott istenitisztelet alkalmával az „Erős vár a mi 
Istenünk“ két első versének eléneklése után Németh Pál esperes ünnepi 
igéket olvasott (Kor. I. 4—8) és a következő áhitatteljes, megható oltári 
imát mondotta:

Kegyelem és békesség legyen ti néktek az Istentől, a mi mennyei 
Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól, a mi Megváltónktól Amen! Örökké 
való Isten, szerető Mennyei Atyánk a Jézusban ! Te, ki ott lakozol a magas
ságban s a világok felett trónolsz, hódolattal borulunk le a Te arcád előtt 
s magasztaljuk a Te bölcsességedet, mellyel utat egyengetsz sorsunk előtt 
s Szent fiad tudományában emberi magasabb rendeltetésünket kitűzted.
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Te vagy Uram a mi bizodalmunk, aki voltál minden időben, a mi 
oltalmunk ! Hozzád óhajtozik, feléd dobog a mi szivünk, midőn ez adventi 
nagy időben házad pitvarában újra összesereglettünk, hogy a Te országod 
terjedését munkáljuk a te szent lelked megsegítő ereje által.

Hozsianna : „Légy segítségül, ki lakozol a magasságban!“ Tedd áldottá 
közöttünk e napot, áldd meg aki jő hozzánk az Urnák nevében, — áldd 
meg ünneplésünket, neveld általa szivünkben a hűséget és buzgóságot a 
Te szent oltáraid s anyaszentegyházad iránt.

Hisz Te vagy az, aki mindeneket teremtettél, a Te bölcsességed, mely 
magasabb az egeknél, szereteted, amely mélyebb az örökkévalóságnál, hivott 
el bennünket a közös munkára, hogy egymást támogatva éljünk a magunk 
s felebarátaink javára s a Te neved dicsőségére.

Te adtál nekünk földi hazát, hogy betölthessük hivatásunkat mindazokkal 
szemben, akik nekünk honfitársaink, testvéreink; Neked, pedig mindnyájan 
gyermekeid.

Te voltál Uram az is, ki lelked által hitet teremtettél bennünk, Te 
fundáltad, Te tartod fenn az anyaszentegyházat, te állítasz ebbe időnkint 
pásztorokat, Te áldod meg azoknak munkáját, hogy a nyájat az evangélium 
kies mezején legeltessék s elvezessék amaz egyetlen Főpásztorhoz, ki a Te 
egyszülött Fiad, a mi Üdvözítőnk, az Ur Jézus Krisztus!

Mindezt Te cselekszed jó Atyánk, Tied legyen érte a hála és dicsőség! 
Te benned bíztak a mi eleink elejétől fogva, légy nekünk az, aki voltál a 
mi apáinknak minden időben. Áldj meg minket, a Te fiaidat és leányaidat. 
Áldd meg a mi választott főpásztorunkat, kit most Nevedben beiktatunk 
országod terjesztésére s anyaszentegyházunk vezetésére.

Óh áldd meg munkáját, világosítsd meg a Te arcádat rajta, mi rajtunk, 
nyiss kaput a mi lelkűnkben a Te lelked előtt, hogy legyünk mindnyájan 
a Te élő templomaid.

Jóságos Atyánk! bocsásd meg a mi bűneinket, elménket ruházd fel 
bölcseséggel, szivünket alázatossággal, igazíts meg, vezérelj minket utaidon 
s halgasd meg imáinkat Szent fiadért az Ur Jézus Krisztusért Amen !

15. Az istenitisztelet végeztével egyházkerületi felügyelő úr következő 
beszéddel nyitja meg a közgyűlést :

Főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés !
Lélekemelő ünnepélyre gyűltünk össze. Ősz főpásztorunk, kire sok 

bízatott és sokon volt hű, két évtized fáradságos munkája után letette az 
egyházi vezéri botot és nyugalmat keres.

Lelki nyugalmát megtalálja egyrészt önmagában, most kötelességét 
híven teljesítette, másrészt egyházkerületének, de mondhatom egész egyetemes 
egyházunknak változatlan, soha el nem múló szeretetébeu és tiszteletében. 
Óhajunk kiséri, élvezze soká a jól kiérdemelt nyugalmat.
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Távozása által fontos feladat háramlóit egyházkerületünkre, az ő helyét 
méltóképen betölteni. Aggódva és mégis bizalommal néztem a választás elé, 
arra semmi irányítást, semmi befolyást nem gyakorolva, mert abban a meg
győződésben voltam : adják az egyházközségeink szavazataikat arra a lelkészre, 
akit a püspöki hivatalra legméltóbbnak tartanak, mert csak így vezethet 
Isten szent lelke, minden emberi tévedéstől menten a legjobb eredményre.

így történt, hogy a legnagyobb csendben és nyugodtsággal, minden 
pártoskodástól mentve adták be összes egyházközségeink szavazataikat és 
minden szavazatra feljogosított tanintézetünk.

Csak természeles, hogy oly nagy területen, amely a Dunától az Adriáig 
terjed, vannak lelkészek lelki tulajdonok által megáldva, melyekben különbség 
van, de ugyanazon Lélek. Némelyeknek adatott tudománynak, másoknak 
bölcseségnek beszéde, némelyeknek csodatevő erőknek munkái, másoknak 
prófétálás és nyelveknek magyarázása, de mindezeket egy és ugyanazon 
lélek cselekszi.

Ezért lehettünk tanúi annak, hogy valamint a természeti világban a 
kisebb halom közelről elfedi a távoli hegyet és a körülöttünk levő világos-' 
Ságtól nem látjuk a messze sugárzó fényt, kisebb körökben szavaztak oly 
lelkészre, ki közöttük lelki adományaival kimagaslott és akiről rájuk fény
áradott.

így többen voltak a hivatottak. És most örömmel állapíthatom meg, 
hogy mindazok a lelkészek, akikre szavazatok estek, méltóképen töltenék 
be a püspöki hivatalt. Mégis aki közöttük tudományos készültségével, 
ernyededetlen munkásságával, szónoki képességével, irói működésével, 
sziklaszilárd jellemével és apostoli búzgósággal kitűnt, az Kapi Béla volt.

Az ő beiktatására gyűltünk ma össze, hogy egy újabb szemet csatoljunk 
azon fényes lánchoz, melynek első szeme Tóth Sipkovits Jánossal kezdődik 
és hogy csak nehányat említsek : a két Perlaky, Hrahovszky Sámuel, Kis 
János, Haubner Máté és Karsay Sándoron át Gyurátz Ferencig húzódik. 
Ez új szem is hivatva van új fényt árasztani a régiség homályából felénk 
tündöklő nevekhez.

Ez alkalommal hálás tisztelettel üdvözlöm a bányai egyházkerület 
püspökét Scholtz Gusztáv Ő Méltóságát, aki nemcsak megjelent közöttünk, 
de szives örömmel vállalkozott az egyházi szertartás végzésére, mély tisz
telettel üdvözlöm a felekezetek képviselőit, vármegyénk Méltóságos főispánját 
a hatóságok fejeit, vendégeinket és híveinket, kik itt sorakoztak, hogy 
megjelenésükkel ünnepélyünk fényét emeljék.

Ezzel a tegnapi napon felfüggesztett közgyűlésünket megnyitom.
Az egyházkerületi közgyűlés egyházkerületi felügyelő úr imént 

elhangzott megnyitó beszédét élénk helyeslésekkel fogadja és 
a maga részéről is hódolatteljes tiszteletét és soha meg nem 
szűnő hálás szeretetét fejezi ki a nemes munkában megfáradt és 
immár pihenni vágyó agg főpásztorunk iránt azzal a szívből
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jövő hü óhajtással, engedje a Mindenható, hogy a jól meg
érdemelt nyugalmat igen soká legjobb egészségben élvezhesse.

Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is 
melegen érzett hálás köszönetét fejezi ki Mélt. és Főtiszt. Scholtz 
Gusztáv püspök urnák, aki kegyes volt nemcsak körünkben meg
jelenni, hanem újonnan választott püspökünk beiktatását is magára 
vállalni, nemkülönben legbensőbb köszönetét nyilvánítja összes 
kedves vendégeinkkel szemben is.

16. Felolvastatott a f. évi rendes egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 4. pontja alatt a püspöki hivatal betöltésére leadott szavazatok fel
bontására kiküldött bizottságnak f. évi október hó 28-án Kemenessömjénben 
tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv, amely szerint leadatott összesen 345 
érvényes szavazat, amelyből Nt. Kapi Béla urra esett 238 szavazat, Nt. Pálmai 
Lajos urra 39, Nt. Scholtz Ödön urra 34, Nt. Bognár Endre urra 16, 
Nt. Madár Mátyás urra 10, Nt. Payr Sándor urra 6. Főtiszt. Gyurátz Ferenc 
lemondott püspök urra 2 szavazat. Eszerint Nt. Kapi Béla úr általános 
szavazattöbbséggel püspökké választatott.

Az egyházkerületi közgyűlés a választás eredményét lelkes 
éljenzések közt tudomásul veszi és Nt. Kapi Béla ;urat a dunán
túli ág. hitv. evang. egyházkerület törvényesen megválasztott 
püspökének kijelenti.

U
iőTr

17. A választási jegyzőkönyv felolvasása után egyházkerületi felügyelő 
úr indítványára az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy a régi gyakorlat 
alapján és nagyrabecsülésünk jeléül a megválasztott püspököt küldöttség 
útján kéri föl a körünkben való megjelenésre. A küldöttség tagjaiul egyház
kerületi felügyelő úr felkéri Dr. Zergényi Jenő úr vezetése alatt Dr. Fischer 
Gyula, Takách Ferenc, Bancsó Antal, Scholtz Ödön, Farkas Elemér és Krug 
Lajos urakat és azon időre, amíg a megválasztott püspök úr körünkben 
megjelenik, a közgyűlést felfüggeszti.

A szünet alatt a szombathelyi egyházközség női kara Kapi Gyulának, 
az új püspök édesatyának „51. zsoltár“ című, ez alkalomhoz illő megható 
zenei szerzeményét adta elő.

18. A küldöttség élén megjelent és a nagyszámú közönség által hatal
mas éljenzéssel fogadott püspök az egyházkerületi felügyelő úr kérdésére ki
jelentette a közgyűlés színe előtt, hogy a választást Isten szent ne/ében el
fogadja, amire egyházkerületi felügyelő úr tiszteletteljesen felkérte őt, szíves
kedjék magát egyházi törvényeinknek megfelelőleg püspökihivatalába be- 
iktattatni.

Egyúttal egyházkerületi felügyelő úr mély tisztelettel felkéri Mélt. és 
Főtiszt. Scholtz Gusztáv püspök urat, legyen kegyes megválasztott püspö
künket hivatalába beiktatni.
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19. Ezek után régi kegyeletes szokáshoz híven Varga Gyula esperes 
az újonnan megválasztott püspöknek kiszolgáltatta az Úrvacsorát a kővet
kező épületes, szívből jövő és szívhez szóló beszéd kíséretében :

Testvérem a Jézus Krisztusban! Életednek egy nevezetes fordulópont
jához jutottál el a mai napon, egy magaslatra, ahonnét, mint a vándor 
útközben — visszapillantasz a múltra, amelyet megfutottál és előre a jövőbe, 
melyet ködfátyol takar el szemed elől.

A múltra tekintve, hálás szívvel s alázatos lélekkel vallód:
„Kisebb vagyok minden Te jótéteményednél és igazságodnál, melyeket 

cselekedtél a Te szolgáddal.“
Feltűnik előtted a boldog gyermek- s ifjúkor, a szülői ház, a szerető 

szülők, akiknek karjai közül léptél ki az életbe, akik ma, midőn áldást 
kívánnak reád, hálatelt szívvel vallják veled együtt: „Ki vagyok én oh Uram 
Isten s micsoda az én házam is, hogy engemet erre méltóztattál ?“

A jövőbe nézve megreszket szived s felsóhajtasz a prófétával : „Oh 
Uram ! gyenge vagyok én, erőmfeletti ut áll előttem !“ Tépelődő lelked előtt 
leltünik a jövő s kérdezed magadtól: „megtudsz-e állani mindvégig mai foga
dalmad mellett? A világ hízelgése, dicsőítése nem tántorít-e el, a világ 
bántalmazása, szúrós tövései nem csüggesztenek-e meg?" Hogy meg ne 
tántorodj, el ne csüggedj, nézz Jézusra, kinek eddig is szolgálatába állottál, 
aki előttünk ment az élet utján, aki Élet, Ut, Igazság, aki soha meg nem 
tántorodott, soha el nem csüggedt ! Ö reá nézz s meghallod Pál apostolhoz 
intézett biztató, vigasztaló szavát: „ne félj, ne csüggedj, elég neked az én 
kegyelmem !“

Mikor az Ur Illés prófétát elhívta angyalával, így szólt hozzá: „kelj 
fel, egyél, mert erőd felett való utad vagyon s ő felkelvén, evék és ivék 
s erőt nyert hivatásához, ment, ahová az Ur küldötte, az Isten hegyéig, 
Horebig.“ Az Úr küld téged is, erődfeletti ut áll előtted... itt az életnek 
kenyere, az életnek itala számodra a szent asztalon. Ez nyújt erőt, ez egyesít 
Jézussal, aki maga tnondá : „az én testem bizony étel, az én vérem bizony 
ital! ővele egyesülsz tehát, ő nyújt segedelmet. De ne feledd, itt az őszent 
asztalánál, te is csak bűnös, gyarló ember vagy; csak a bűneit beismerő, 
bűnbánó s töredelmes lélek nyerheti el kegyelmét. Csak az ilyen lélek 
kaphatja biztatását: „semmit ne félj, elég neked az én kegyelmem, mert az 
én erőm erőtlenség által végeztetik el.“ Azért alázatos lélekkel, bűnbánó 
szívvel, buzgó imádságban kérd e kegyelmet (Agendai ima).

Az úrvacsora kiszolgáltatása alatt a szombathelyi egyházközség női 
énekkara a XVI. századból származó : „Krisztus ártatlan bárány“ kezdetű 
gyönyörű chorált énekelte halkan.

2. Az úrvacsora kiszolgáltatása után Mélt. és Főtiszt. Scholtz Gusztáv 
püspök úr Scholtz Ödön soproni felső és Beyer Teofil vasi felső egyház- 
megyei esperes urak kíséretében az oltár elé lépve, Zsid. 13. 7. alapján
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magas szárnyalásu, lélekemelő beszédet intézett a beiktatandó püspökhöz, 
amelyben a nagy elődök példájára hivatkozva, meleg szavakkal kötötte 
lelkére a magas állásával járó fontos feladatokat és kötelességeket.

A beiktató beszéd szó szerint igy hangzik :
„Ez a nap, melyet az Úr rendelt, hogy örvendjünk és vigadjunk 

azon". „Istgn segíts, Isten adj jó előmenetelt.“ Arnen !
Mélyen tisztelt egyházkerületi közönség ! Még tombol a vihar és rémit 

a csaták zajának dübörgése itt-ott hazánk határain is, még nem szűnt meg 
a győzelem reménye, az áldott békesség reménysége; közben a szenvedett 
nagy veszteségek feletti gyász a szivekben nem szűnt meg a szeretett agg 
királyunk halála okozta mély fájdalom és nemzeti gyász; mégis ez a nap 
az Úrnak szent napja, mely nekünk csendes, szent örömnapnl adatott, 
Neked t. Egyházkerület, midőn, ma választott új püspöködet üdvözlőd, 
Neked szeretett testvér, midőn a híveink százezreinek élére állani készülsz, 
mint azoknak lelki vezére és nekünk, a testvér egyházkerületeknek, az egyetemes 
egyház küldötteinek, akik igaz rokonszenvvel és testvéri szeretettel eljöttünk, 
követve az Úr Jézus rendeletét: „örvendjetek az örvendezőkkel.“

A mi örömünk tárgya Te vagy kedves testvér, ki ma nagy nevű 
elődök — mint hisszük — hű bizalomnak örvendő, méltó utódja levél. 
Múlt idők emlékein elmerengve, a borús láthatáron fényes csillagokként fel
ragyogni látom az elődök tiszteletreméltó alakjait, a mély bölcsességü Haubner 
Máté és az aranykedélyü Karsay Sándor alakjait, kiknek atyai jóindulatáért 
való kegyeletem és hálám szent adóját soha méltóképen leróni nem bírom ; 
a még hála Istennek köztünk maradó ifjúkori barátom Gyurátz Ferenc áldásos 
és szép, de testi-lelki fáradalmakkal megjelölt pályáján nyugalom után vágyó 
nemes alakját, kiknek nyomdokába lépsz e napon kedves Testvér!

Bizonnyára Hiveid és a Te egyházkerületed, valamint mindnyájunkhoz 
méltóbbat nem cselekedhetem, minthogy az apostollal kérjelek : (Zsid. 13.7) 
„Megemlékezzél a Te előtted járókról, kik neked is szólták az Istennek beszédét, 
kiknek hitüket kövesd; meggondolván, minémü vége volt az ő életüknek.“ 
Azt az ő hitüket, mely a szent evangéliomban s atyáink hitvalló irataiba 
letéve — ha ég és föld elmúlnak — örökké megmarad, azt a hitet melyért készek 
vagyunk szabadságot, vért és életet áldozni az atyák készek voltak, azt a 
hitet, melyet a világ ilyen-olyan alakban támadni meg nem szűnik, templomban 
iskolában, társadalomban vallani, ápolni, terjeszteni, védeni meg ne szűnjél 
soha, de soha ! S hogy Te a híveknek ezen Te benned helyezett teljes 
bizalmát igazolni tudod és fogod, arra nézve kezesség Te magad vagy. Mert 
midőn történelmi múltú közvetlen hivatali elődödtől való bucsuzásunk alkal
mával szivünket a veszteség fájdalma tölti be, ezen mi bánatunkat egy tudat 
enyhíti, annak tudata t. i., hogy a dunántúli egyházkerület lelkipásztori 
érdemesek közül a közbizalom Téged talált legméltóbbnak és legérdemesebbnek, 
ez csak azt mutatja, hogy a választó egyházközségek a Te személyedben azt

2
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a vezért remélik feltalálni, ki jó időben, rossz időben még az idők forgata
gában is, zivataraiban is biztos kézzel tudja és fogja szent egyházának hajóját 
a békesség és boldogulás révpartjára kormányozni.

És Te kedves testvér, azon bizalmat, mint megbecsülhetetlen előleget 
igazolni tudod és fogod is a jövőben, mire nézve kezesség nekünk a múltad. 
A férfikor verőfényes delén, viruló testi és lelki erőben, kisebb, szükebb 
körben kifejtett munkásságod biztosítékot nyújtott a híveknek, éltes toliadon 
a szív mélységes melegéből fakadt nyilatkozatod, hogy a Te vallásod a 
Krisztus vallása, lelki vezérszerepre való hivatottságodról tanúbizonyságot 
nyújt nem egy becses irodalmi munkád, mely a napi élet gőzköréből a 
hitvilág, az ideálok tisztult légkörébe — mint mondád „ad astra“ a csillagok 
világába vezessen.

Munkaköröd a mai nappal határaiban megnövekedett. Sokat bíztunk 
benned eddig, soknak, többnek reménységére jogosítottál bennünket múltaddal.

Ezen bizalomnak birtokában nyugodtan haladj egyházkerületed élén 
kedves testvér ! Jó helyen vagy ! Körülötted a lelkésztestvérek tiszteletreméltó 
gárdája, mely Tőled, aki „inter pares primus“ lettél, bizalommal várja az 
irányító szót, a szóhoz a példát adó cselekedetet, hogy egyesült erővel 
építse és védje a hitélet lelki házát a gyülekezetekben, a társadalomban, 
a hazábán. S teszi ezt bátran és kitartóan, mert nem marad magára, beiga
zolta a Dunántúli világi renden levő fiainak zöme régen, mily lelkesen és 
bölcsen érzi az egyetemes papság eszméjét, a megalkotott evangéliumi 
egyesületben nemes megértéssel és áldozatkészséggel ápolva a maga részéről 
is, mint az Úrnak választott királyi papsága, a hitélet megszilárdulását és 
terjedését. S meglásd, a szent munkában nem maradtok magatokra, meg
növekszik azon családok száma, melyek „még tisztelni tudják az Urat.“ 
(Jós. 24. 15.) Ott virul fel az a gyülekezet, mely Istenen és önmagán kívül 
nem szorulva senkire, áldozatkészségébe elmegy önként és örömest erejének 
véghatáráig, ha egyházáról s annak intézményeiről van szó.

Püspöki tisztednek, kedves testvér részleteiről és kötelességeiről szólnak 
az alkotmány és egyházkerületednek szabályrendeletei, minderről egyenként 
megemlékeznem ez alkalommal nem lehet.

Egyre kérlek, engedd, hogy kérhesselek.
Az egyház féltett, drága kincse az iskola, annak mindenrendű s fokozatú 

alakjában. A nevelésügy volt a reformátoroknak első gondja és teendője 
egykor, egyházunknak egyenesen, élet kérdése ma, ha a tanító egyház 
nevére érdemes akar maradni. Itt virul az egyház és a haza virága, itt 
épül fel mindkettőnek jövője, ápold, fejleszd, védjed s ha ér csalódás 
a közéletben, ide menekülj szerető sziveddel, a serdülő ifjú hívek fejlődé
sének, haladásának láttára megszűnik a kishitűség s győzelmes marad a 
jövőbe vetett hit és remény.
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A tanárok és tanítók nagy testületé örömmel és bizalommal vár 
Tégedet, a tanári családból leszármazott lelkes vezért, ki az egyszerű köteles
ségérzeten felül magaddal hozod a nevelésügynek szeretetét s ő irántuk 
gyermekkorod óta táplált megértő tiszteletet és elismerést.

Itt is — ha engedné az idő — többre szeretném különösen felhívni 
figyelmedet részletesen, de legyen elég, ha egyházunk alapjának sőt létének 
érdekében kérlek szivedbe zárd s lelked teljes buzgóságával ápold a nő
nevelés, a tanító és lelkészképzés szent ügyét, szeretném ezt kiválóan rész
letezni, ha nem félnék, hogy már is visszaéltem az illustris gyülekezet türel
mével s ha nem tudnám, hogy a Te eddigi fáradozásod is e hármas irányban 
otthonos.

És még egyet! Polgártársaink e hazában sokféle vallásra és felekezetre 
oszlanak el, de valamennyinek egy közös az alapja: Isten országának ki
építése e földön és a hazának hűséges szeretete. Ezekhez való viszonyodat 
szeretettel, türelemmel és kímélettel ápold kedves testvér ! Saját vallásunkhoz 
való hű ragaszkodásunkkal igen jól megfér a mások meggyőződésének 
kímélete és tiszteletben tartása, mert tudjuk minden nemzetségben kedves az 
Úr előtt mindenki, ki őt féli és jól cselekszik.“ (Ap. 10. 35.) és még: „Te 
kicsoda vagy, hogy az én más szolgámat kárhoztatod“, „aző tulajdon urának 
áll vagy esik.“ (Róm. 14. 4) És különös vonatkozással bir e szó a mi refor
matus testvéreinkkel szemben, akik velünk egy alapon állva, velünk egy 
etst, egy vér. A közös múlt, közös öröm és bánat, közös nagy küzdelmek, 
közös nem egy győzelmünk, képezik azt az erős köteléket, melyet megtartani 
szeretetben és megszilárdítani mindkét egyház közös érdeke és kötelessége.

íme kedves testvér egy nagy és szép munkamező vár a vezetőre, Reád. 
Légy az Úr szent nevében élő munkás, lelkes, nagy sereg munkatárs seregük 
köréd, bontsd ki a régi szent zászlót, s vidd azt az Úr szent nevében 
előre, mindig előre. Néped és mi mindnyájan imádkozunk : „Áldjon meg az 
Úr“ ! Néped és mi mindnyájan üdvözlünk: „Áldott légy, ki jöttél az Úr 
nevében !“ Amen !

Végül fölhívja az új püspököt a hivatalos eskü letételére, melynek 
szövegét Scholtz Ödön esperes olvassa föl a püspök előtt, aki a szöveg 
utánmondása alatt balkezét a Beyer Teofil esperes által tartott bibliára 
helyezte-

A hivatalos eskü letétele után Főtiszt. Kapi Béla urat törvényesen be
iktatott püspöknek kijelenti és megáldja őt.

Majd az egyházkerület összes esperesei nagyobbára biblai mondások 
kíséretében áldást mondanak az új püspökre.

21. Ezek után az új püspök az oltár elé lépve a következő magas
röptű, szivet lelket megragadó oltári imát mondá és megáldja az egész 
gyülekezetét.

2*
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Örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk; magasztalásodra nyílnak 
ajkaink s nagy nevedet áldjuk szüntelen, mert szavaddal te teremtetted az 
eget és földet s lehelleteddel te népesítéd őket be. Intéseddel egybegyűjtöd 
a zúgó tenger folyását s tömlőbe zárod a virág kelyhéröl felszikkadó harmat- 
cseppet. Te voltál oltalmunk és erősségünk minden időben. Drága kincsül 
te adtad anyaszentegyházunkat lelkünk megtartására. Kereszthordozó őseinket 
te védelmezted a szenvedés nehéz időiben s mikor „hullámok rémítettek 
mérhetetlen viz felett“, igazságodban Te tartottál meg. És a te igazságod, 
Atyánk, kegyelem. Te rendeltél apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pász
torokat és tanítókat a Krisztus testének építésére és te adsz nekik erőt az 
erejük felett való szolgálat betöltésére.

íme, Atyám, a te elhivott, érdemeden szolgád imádságos lélekkel keresi 
a te orcádat. Mikor felemeltél, megismertem tőled elszakító távolságomat, 
mikor szereteted jeleivel körülvettél, megláttam nagy érdemetlenségemet. 
A föld porából kiáltok te hozzád : Óh ne vess el engem a te orcád elől, 
moss meg engem az én vétkeimből, légy irgalmas birám !

Áldd meg, jó Atyám, azt a szolgálatot, melyre elhívtál. Áraszd ki rám 
Szentlelkedet, hogy szavammal, cselekedetemmel, mind egész életemmel 
azt szolgáljam, ki földre szállott s mennyekbe emeltetett, hogy dicsőségével 
betöltse az egész mindenséget. Adj, Atyám, bölcs és értelmes szivet, hogy 
a lelkek vezetésében meg ne tévesszenek ifjúságom esztendei s e világ 
csalárd kisértései. Add, hogy evangéliumod áldásának teljességével menjek 
mindenhova, a te világosságod által mutassak világosságot a reám bízott 
nyájnak, a te igazságodat hirdessem a nagy gyülekezetben és mindeneknek 
a te hűségedet mondjam el. Ismertesd meg velem, Atyám, a te utaidat s a 
te ösvényeidre taníts meg engemet. Adj erőt, hogy másokat is ösvényeden 
vezessek s beléirjam a lelkek könyvébe : a te útad kegyelem azoknak, kik 
szövetségedet megtartják.

Hallgasd meg imádságomat, midőn munkámban erőért, csüggedésem- 
ben kitartásért, megkisértetésemben lélekért könyörgöm. Hallgass meg, midőn 
a gondjaimra bízott nyájért imádkozom s nem azt kérem Uram, hogy a 
világból kivedd őket, hanem, hogy megőrizd lelkűket a gonosztól. Hallgass 
meg, midőn a megtérőknek kegyelemért, síroknak vigasztalásért, betegeknek 
gyógyulásért, hozzád térőknek örök békéért könyörgöm.

Áldd meg jó Istenünk a te fáradt szolgádat, ki hosszú munkálkodás 
után letette a vezéri pálcát. A te jóltetszésed legyen jutalma, a te kegyelmed 
megérdemelt pihenése.

Áldd meg egyházunkat, tedd munkásait a te szolgáiddá, népét a te 
népeddé.

Áldd meg, jó Istenünk, hazánkat. Oltalmazó karoddal öleld körül 
nemzetünket. Szentlelked bölcsességével kisérd királyunkat, ki szent neved 
segítségül hívásával most készül koronázása ünnepére.
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Hallgasd meg Atyánk azt az imádságot is, aminek nincsen szava, 
mégis zeng a lélek mélyén, nincsen hangja, mégis ég a szemek könnyében. 
Békességet, békességet adj Atyánk e világnak, hogy nép népre, nemzet 
nemzetre fegyvert többé ne emeljen, hanem teljesedjék be minden lélek a 
Te félelmeddel és szereteteddel.

Áldd meg Istenünk mai ünnepünket. Vezessen ez is hozzád közelebb. 
Érintsd meg lelkünket az alázatosság vesszőjével, hogy ne embert magasz
taljunk, hanem a te örökkévaló nagy nevedet, melynek adassék dicséret és 
dicsőség mindörökké ! Ámen.

Vegyétek immár első áldásomat :
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket! Világosítsa meg az Úr az 

ő arcát ti rajtatok és könyörüljön rajtatok ! Fordítsa az Úr az ő arcát ti 
reátok és adjon néktek ideig és örökké tartó békességet ! Ámen.

22. Az oltári ima és áldás elhangzása után egyházkerületi felügyelő úr 
a közgyűlést újból megnyitván, a beiktatott püspököt a következő általános 
tetszéssel fogadott beszéddel üdvözli :

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr!
Igaz az a beszéd: „aki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.“ Ami igaz 

volt másfélezer évvel ezelőtt, az igaz most is. Távol áll mindenkitől, hogy 
itt anyagiakra gondoljon. Hiszen első püspökeink anyagiakban mai napig is 
szűkölködnek, de egyben gazdagok: van élő hitük, mely legyőzi a világot 
és tudnak forgolódni a szentegyházban, mely az élő Istennek egyháza, az 
igazságnak oszlopa és erőssége.

Méltóságod tehetségeit korán felismerte egyházkerületünk és én már 
14 év előtt, midőn nemesdömölki egyházközségünkből mint segédlelkész 
távozott, a templomban úgy búcsúztam el, hogyha most elhagy is bennünket, 
de biztosan elkövetkezik az idő, midőn munkaköre tágul és ismét lelki 
uralma alá jutunk.

Joggal mondhattam ezt, mert úgy ismertem meg, mint Pál apostol 
Timotheust, kiről ezt irta: „gyermekségedtől fogva tudakozod a szentirásokat, 
melyek téged bölccsé tesznek a hasznos tanításra, a feddésre, a megjobbí- 
tásra és az igazságban való nevelésre.“

Egyházkerületünk bizalma megadta a választ azon kérdésre, kit tart 
legméltóbbnak a hit világának élesztésére, egyházunk jogainak védelmére, 
egyházkerületünk színvonalának emelésére és a hazafias kötelesség teljesítésére 
való buzdításra és lelkesítésre.

Ezen bizalomhoz csatlakozom én is teljes lelkemből és ugyanezen 
bizalmat kérem számomra is. Egyházunk és hazánk érdekében közreműködni, 
mig erőim engedik, mindig készen talál.
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És most, midőn a dunántúli egyházkerület beiktatott püspökét úgyis 
mint elnöktársamat szívem mélyéből a legmelegebben üdvözlöm, ezt azon 
óhajtással kisérem, adjon Isten véghetetlen kegyelme egészséget és erőt 
hosszú időn át, minden jónak, szépnek és nemesnek véghezvitelére !

23. Ezek után Főtiszt. Kapi Béla püspök úr mondotta el a következő 
székfoglaló beszédét :

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Úr!

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Elhangzott ajkamon a szent eskü. Mintha életet nyert szavaiból, emberi 

erőm gyarlóságának mementójaként, a népe élére állított, kötelességei előtt 
megdöbbenő Mózes szava zúgna lelkem felé: „kicsoda vagyok én, hogy 
ezeket cselekedjem?!“

Egyházkerületünk történelmének nagy korszakai lépnek elém. Küzdelem 
és szenvedés tűzéből kibontakozik az első püspök, Szegedi Máté egyszerű 
alakja. Hosszú, érdemes sor következik utána ! Köztük találjuk Perlaky 
Gábor, Hrabovszky Sámuel, Kis János, Haubner Máté, Karsay Sándor nevét. 
Végül előttünk áll Gyurátz Ferenc apostoli buzgóságú, szelid lelkű alakja. 
Két évtizedet meghaladó, nemes tartalmú munka biztosítja helyét egyház
kerületünk építői között. Személyét, Isten kegyelméből, örökzöldként öleli a 
szeretet. Emlékét munkálkodásának megmaradó értéke őrzi. Nincsen közöt
tünk, de lelke melege körülvesz s áldástkérő imádságát akkor is lelkem 
felett érzem, ha áldó keze nem érintheti is homlokomat.

Végigtekintve a díszes soron, csoda-e, hogy a jövendő feladatai elől 
megtántorodó Mózes szavával szólok: „Uram, kicsoda vagyok é n ? . . . “

De elhangzott ajkamon az imádság szava is. Aliiig mondtam, meg
nyilatkozott eget láttam s megéreztem Isten csodálatos kegyelmének teljes
ségét. A pillanatnyi döbbenet, mely nem a kishitűség csüggedettsége, hanem 
a nagy munkára elhívott keresztyén lélek alázatossága, megenyhült ama 
isteni biztatásban, mely Mózes felé is bátorításul csengett : „én veled leszek !“ 
(II. Mózes. 3, 11—12.)

Ha csak emberek bizalmát és elhívását látnám püspökké választásomban, 
úgy össze kellene roskadnom a feladatok súlya alatt. De emberek bizal
mában Isten megbízását, hívásukban Isten elhívását látom és ez erőt ad, 
felemel. Az alázatos, de Istenben bizó keresztyén lélek hitében egyesítem 
eskümet és imádságomat s azt mondom: „szólj Uram, hallja a te szolgád !“

És most, midőn Önök elé járulok, a Felügyelő ur Öméltósága a 
szeretet és bizalom szavaival üdvözöl s én e szavakban a velem parancsoló 
egyházkerület bizalmának visszatükrözését látom. Hálás szívvel mondok 
mindkettőért köszönetét. Köszönöm a meleg üdvözletét s köszönöm azt a 
megtisztelő bizalmat, mellyel az egyházkerület püspökévé választottak
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Legyenek meggyőződve, hogy nem önérzetemet, hanem csak hálámat, oda
adásomat és felelősségtudatomat növeli az a csöndes, méltóságteljes elhívás, 
mellyel egyházunk önmagához s a történelmi idő komolyságához méltón 
velem rendelkezett.

Jövendő munkálkodásom progratnmjának alapvonásai adva vannak 
elhivatásom ama meghatározottságában, mellyel Krisztus által alapított, 
szimbolikus könyveinkben lényegileg meghatározott s a történelem alakulá
sában egyéni jelleget nyert anyaszentegyházunk szolgálatára nyertem elhívást. 
Ebben keresem és találom programmomat s az ágostai hitvallás 7. cikkével 
vallást teszek a közönséges keresztyén anyaszentegyházról, a Krisztusban 
hívők közösségéről, „melyben az evangeliom tisztán és igazán hirdettetik s 
a szentségek az evangeliom rendelésének megfelelően kiszolgáltatnak“.

A hit alapul vétele reámutat a hit tárgyára: a Krisztusra s a hitbeli 
közösség az emberi élet ama benső kialakulására, mely érzést, gondolatot, 
akaratot, egyéni és közösségi élelet, az élő Krisztus megváltói személyének 
középpontja körül csoportosít. Nem valami időszerű, vallásos színezetű 
vallásos társulás áll tehát előttünk, hanem az Isten lelkében élő egyház, 
melynek örökkévalóságát a Megváltó Krisztus örökkévalósága biztosítja. 
Egyház nincsen Krisztus nélkül. Krisztus teszi az egyházat az „igazság 
oszlopává“, a szentlélek munkaterévé, melyben ö minden Ígéretét megvaló
sítja. Krisztus személye foglalja nekünk össze mindazt, ami a mennyekben 
és a földön van ; benne nyerjük el a mi örökségünket, az Isten megismeré
sére vezérlő kijelentés lelkét, üdvösségünk evangéliomát. (Efezusi lev. 1.) 
Krisztus örökkévalóságán alapul az egyház örökkévalósága s az egyház 
idő-parancsolta változása csakis akkor jelent fejlődést és emelkedést, ha 
egyetlen fundamentomához ragaszkodik s megőrzi a mindörökké ugyanazon 
Krisztussal való kapcsolatot.

Ennek az egyháznak szolgálatára hivattam el s programmomat abban 
kell, hogy találjam : minden erővel mindent elkövetni, hogy ez az igazi 
egyház a maga boldogító valóságában minél teljesebben megvalósuljon.

Követem hitvallási iratunk intését : lelkiismeretes hűséggel vigyázok, 
hogy Isten igéje tisztán és igazán hirdettessék. Ez a vigyázás nem követel 
lelki kiskorúságot, nem jelenti a kutató értelem bilincsbe verését, a lelki- 
ismereti szabadság elnyomását. De tekintettel az igehirdetés lelkiismeretbe 
vágó, egyedülálló fontosságára, mely szerint ezen épül fel az emberek hite, 
vallási élete, Istenhez való viszonya (Róm. 10, 14.), igenis jelenti annak 
követelését és biztosítását, hogy az „Isten ama bizonyságtétele“ (I. Kor. 2. 1.) 
Isten beszéde legyen, (I. Thess. 2, 13.) nem pedig emberek beszéde, hogy 
meg ne elegyíttessék az örökkévaló ige (II. Kor. 2, 17.), hogy „ne hajol
janak más evangeliomra, holott nincs más evangeliom“, (Gal. 1, 6—7) és 
„ne prédikáljanak más Krisztusi“, holott nincsen másban üdvösség, hanem 
csakis az igazi Krisztusban.
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Követem a második kötelezést is s lelkiismeretes hűséggel vigyázok, 
hogy a szentségek az evangéliom rendelésének megfelelően szolgáltassanak 
ki. Amit a vezetői munka e tekintetben megtehet, ígérem, odaadással meg
teszem, hogy a szentségek Isten kegyelmének necsak jelei, hanem bizony
ságai legyenek“, (signa et testimonia) Ág. hitv. 13. c.

De éppenígy meggyőződéssel vallom hitvallási iratunknak az egyház 
fogalmához fűzött azon megállapítását, hogy az evangéliom tisztán és igazán 
hirdetése s a szentségeknek az evangéliom rendelése szerint való kiszolgál
tatása elegendő az egyház egységéhez. (Et ad veram unitatem ecclesiae 
satis est.“) Ezen kijelentés annak idején a szertartások jelentőségének helyes 
megállapítására vonatkozott. De méltán látjuk benne kifejezve a protestan
tizmus ama nagy elvét, mely nem követeli az ember egyéniségének meg
semmisülését, hanem inkább azok kifejlésére és megerősödésére lehetőséget 
nyújt. Életerőnket vágnánk el, múltúnkat, történelmi hivatásunkat tagadnánk 
meg, ha nem ismernénk el az egyéni meggyőződések, tudományos irányok, 
felfogások különbözőségének jogosságát. Mindaddig, míg nem ütköznek 
az evangéliomba, amig nemcsak forma, de lényegképpen is vallják egyházunk 
elutasíthatlan, sarkalatos alap-dogmáit s biztosítják a hitbeli közösség meg
maradását, mindaddig hullámverésük csak életet, tisztulást jelenthet. És bizo
nyára jelenti annak a nagy elvnek a fenntartását, mellyel egyházunk a világ- 
történelem forgatagába belépett.

Az egyház munkája alkalmazkodási képességet követel. Ez az alkal
mazkodás azonban nem az elvek meggyöngítését, hanem a változott viszo
nyokkal való számolást követeli. Az evangéliom, az isteni kegyelem teleo- 
logiája, az emberi lélek alap összetétele, a bűn, s az Isten megváltó kegyel
méhez elvezérlő isteni és lelki folyamat ugyanaz. Itt tehát a változásnak és 
alkalmazkodásnak sem szüksége, sem lehetősége nincsen meg. De igenis 
más a világ, a társadalom, melyből az ember elénk lép, más a világnézetek 
s eszmék áramlása, melyek hatása alól a lélek magát ki nem vonhatja, más 
az érzések, gondolatok, a rejtett indulatok szövevénye, mely lelkét behálózza, 
más tehát a megközelítés útja, a lélek-megragadás lehetősége. Az ily érte
lemben való alkalmazkodást lehetővé teszi egyházunk lényege, mely nem 
merül ki sem szervezeti, sem dogmatikai megkövesülésben. Az alkalmaz
kodás szükségét a mindennepi élet minden viszonylatban igazolja. E helyen 
mint kötelességet magában rejtő inunkaprogrammot külön is megemlítem a 
müveit társadalmi osztály vallásos szükségletéről való gondoskodást. De 
midőn ezen alkalmazkodás szükségét sürgetem, ismét az az igazi egyház 
lebeg cél gyanánt szemem előtt, mely a Krisztusban hívők közössége, 
melynek ereje az evangéliom s a kegyelmi eszközök teljessége. Nem kívánnék 
megelégedni vallásos színezetű világnézettel, kicsiszolt filozófiai rendszerrel, 
avagy az életnemesség ethikai patinájával, hanem azért az egyházon fel
épülő vallásos életért küzdők, mely ismeri a bűnös emberi természetet,
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ismeri az isteni kegyelmet, a megváltás szükségességét s az örök Ítélet és 
örök élet bizonyosságát.

Evangélikus egyházunk, mint az evang. hivek összessége, önkormány
zati jogon felépülő közigazgatási szervezetet alkot. Zsinati törvényeink 
rendelkezése az egyházi közigazgatás vezetését a püspök jog- és köteles
ségkörébe utalja. Azon meggyőződéssel lépek ezen munkakörbe, hogy tör
vény, szabályrendelet betartása, a szükséges rend fenntartása nélkül semmi
féle szervezet fenn nem állhat. A külső szervezettség benső erősségünk fel
tételeit foglalja magában. Azon eszközök birtokába juttat, melyek létünket, 
jövendő fejlődésünket biztosítják s megállapítják a többi emberi közösséggel 
szemben elfoglalt helyünket. Kijelentem, hogy egyházi törvényeinket és 
szabályrendeleteinket megtartom és megtartatom. Nem felejtem azonban, 
hogy a közigazgatás nem öncél, hanem eszköz, s a külső szervezet is egy
házunk örökkévaló isteni hivatását szolgálja. A végső cél, melyre törvény 
szabályrendelet s minden egyházközigazgatási munkánk irányul : hogy egy
házunkban minél hatalmasabban erősödjék Isten lelkének fuvalma s a reánk 
bízott nyájat minél teljesebben Isten népévé tegyük. Egyházkerületünk köz- 
igazgatási vezetését úgy kívánom tehát megoldani, hogy a külső szervezet 
ne szorítsa háttérbe a belső építés munkáját. A magam s egyházam érde
kében is Védekezem tehát az ellen, hogy bennem az egyház-közigazgatás 
első hivatalnoka elnyomja az egyházkerület első lelkészét s ugyanez ellen 
védem lelkésztársaimat is. A közigazgatási teendők fontosságát helyesen 
értékelem, azoknak szakismerettel, rendtartással, eréllyel érvényt parancsolok, 
de melléjük állítom zsinati törvényünk 130. §-át: a püspök legfőbb hivatása 
őrködni, hogy a Krisztus anyaszentegyháza úgy a nyájra, mint ennek pász
toraira nézve, mindinkább épüljön.“ Ezt az építő munkát végzem minden 
erővel, egész odaadással s ennek szolgálatába állítom közigazgatási tevé
kenységemet is.

Igyekezem ezen felfogásnak érvényt szerezni egyházi életünk minden 
vonalán. Fontos, hogy egyházunk tagjai autonómiánkban gyökerező jogaik 
gyakorlásában kötelességet lássanak s azok hű teljesítésével szolgálják egy
házunkat. Necsak a templomban, hanem a gyűléseken is. De éppen ilyen 
fontos, hogy az egyházi közigazgatásban nagy buzgósággal közreműködő 
tényezők ne merítsék ki buzgalmukat a gyűléseken való részvételben, hanem 
legyenek egyházunk hívő, Isten igéjét hallgató, imádkozó tagjai s ezen 
kötelességeikben lássák legszentebb jogaikat. Tanácsterem mellett az Isten 
hajléka, tanácskozó asztal mellett a kegyelem asztala, az egyház jövendőjét 
munkáló emberbeszéd fölött Isten örökkévaló beszéde állítsa eléjük az 
egyház iránt való jogaik és kötelességeik teljességét. A lélek fuvalmával 
kell betelnie egyházunknak, hogy a közigazgatási és élő hívek egyházára 
való széttagoltság káros veszedelmeit elkerüljük.

A gyülekezetben egyházunk alapegységét látom. Minden belőle 
fejlődik és minden érte van. Ezen meggyőződésemet követve, minden
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erőmet a gyülekezetek anyagi és erkölcsi fejlődésének biztosítására fordítom. 
Gondjaim közé sorolom a hitélet mélyítését, az egyházi élet élénkítését, az 
egyházi öntudat erősítését. Megbecsülöm és megbecsültetem a gyülekezetek 
birtokállományát, akár anyagi javakban, akár erkölcsi vagy kegyeleti dolgok
ban, akár letűnt idő poros aktáiban álljon előttünk.

Tisztelettel közeledem egyházunk tanügyi feladataihoz. Sajnálattal 
tudom, hogy evangélikus középiskoláink régi, eredeti önálló iránya belé- 
szorult az állam egyformásító alak-formájába. Az államsegéllyel járó függés
viszonyunk szükségképén letörölte azon jellegzetes sajátságainkat, melyek 
történelmi nagy időkben, nemzetgazdagító jellemképzésben, gerinctartó tár
sadalmi osztály-kialakításban mutatták meg való, igaz értéküket. Az előttünk 
feltáruló lehetőségek azt a feladatot állítják középiskoláink elé : eszményekért 
hevülő, becsületes munkás nemzedéket nevelni a nemzetnek, az egyháznak. Az 
egyháznak is! Nagy áldozatokkal fenntartott középiskoláinknak csak akkor van 
értelmük, ha evangélikus egyházunkat megtudják ajándékozni az egyházért 
hevülő és dolgozó evangélikus társadalommal, ha a gondjaikra bízott nem
zedék leikébe bele tudják vinni evangélikus élethagyományainkat, azt a 
jellemet, hűséget, istenfélelmet és emberszeretet, amelyet egyházunk mindig 
hirdetett. Nagy és dicső múltú iskoláink buzgó, kipróbált vezetőivel egyet- 
értöleg ezen alapelv érvényesítésére fogok törekedni.

Zsinati törvényünk hangsúlyozott utasítása szerint különös kötelessé
gemet képezi a lelkész- és tanítóképzés ellenőrzése, melynek teljesítésére a 
kérdés lelkiismeretes tanulmányozásával, elmélyedéssel és buzgó imádko
zással fogok elkészülni. Mindkettőt a legfontosabb egyházi kérdésnek tartom, 
mert egész egyházunk külső és belső arculata a lelkész és tanító egyénisége, 
jelleme és lelktilete szerint alakul ki. A lelkészképzést illetőleg megkönnyíti 
feladatomat az a körülmény, hogy soproni theol. akadémiánkban egy kiforrott, 
egységesen munkálkodó akadémiát bírunk, melynek tanári kara az akadémiával 
együtt jogos büszkeségünk. Megnehezíti azonban feladatomat a háborúnak 
már most is érezhető sötét árnyéka, mely az akadémia elnéptelenedésének 
veszedelmét nozza magával s ebben egy nagy egyetemes egyházi veszedelmet 
sejtet. Csak a megemlítés tartozik jelen beszédem keretébe, a veszedelem 
elhárításának lehetőségeit az illetékes hivatottakkal később, de idejekorán 
kell keresnünk.

A tanítóképzés kérdésében is az általános alapelvet hangsúlyozom : az 
iskolát az egyházzal kell szerves viszonyba hozni. Mostani kiváló tanítóképző
intézeteink nagy hálára köteleznek munkálkodásukkal. De azért kötelességünk 
az egyházkerület fenntartósága alatt álló soproni intézetünkben az önálló 
vallástanári állás szervezésével, a megfelelő vallástanítási órák biztosításával 
s más szervezeti intézkedésekkel oda halni, hogy a régi hagyomá
nyokhoz híven, a kilépő ifjak ne csak szakképzettséget, hanem egyházias- 
ságot hozzanak magukkal s ne csak az iskolai tanításra, hanem egyúttal a 
gyülekezeti életre s az evangélikus nép egyházias irányban való vezetésére
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is neveltessenek. Ugyanennek megvalósításához segédkezet kell nyújtanunk 
a felsőlövői tanítóképzőintézetünknek, mely áldásos munkásságával, az általa 
nevelt egyházias, derék tanító gárdájával évtizedek óta szolgálja egyház- 
kerületünket.

Súlyt kívánok helyezni az evangélikus kántorképzésre. Az egyházi zene 
istenitiszteletünknek lényeges alkotó eleme. Szükséges azonban, hogy a meg
felelő tudással, hozzáértéssel és odaadással végezzük. A nagyobb mélységbe 
hatoló kántorképzéstől istenitiszteleteink látogatottságának emelkedését, házi 
istenitiszteleteink meghonosodását várjuk, de egyszersmind várjuk egyházi 
karakterű vallásos zenénk kialakulását s önálló kultiválását. Egyházunknak 
hivatása van e tekintetben s én őszintén igyekezem, hogy ennek a feladat
nak reánk eső részét elvégezzük.

Evangélikus leány név elő-intézetünket az átalakulás forrongásában találja 
a püspökváltozás. így tehát részletes programm helyett csak azt Ígérhetem, 
hogy ezen intézetünk felvirágozásáért is mindent elkövetek annál inkább, 
mert benne a testet öltött nagy egyházi érdeken kívül, nagynevű elődöm 
munkaenergiájának és egyházszeretetének tiszteletreméltó alkotását látom.

A népiskolák kérdésében a felekezeti jelleg megóvásának alapján állok. 
"Felekezeti népiskoláink mindenkor egyházunk erősségei voltak, védelmük a 
jövő védelme, egyházi érdek és kötelesség. De e kérdésben is az alapelvet 
kell hangsúlyozni. Az iskolák egyházhoz tartozása ne legyen forma, ne 
legyen felirat vagy üres cím, hanem lelki kapcsolat, kölcsönhatás, az egyházi 
lélek továbbsugárzása. Szolgálja az iskola az egyházat, építse annak jövendőjét.

Szeretettel és kötelességtudattal felkarolom a lelkészi kar ügyeit. 
Hivatali állásom minden tekintélyével s velük érző szivem minden melegével 
mellettük állok a csatasorban, midőn jogos kívánalmaik biztosításáért küzdenek.

Hasonló érzéssel és kötelességtudattal állok tanáraink és egyházkerületi 
tisztviselőink mellett.

A z evangélikus tanítót egyházi tisztviselőnek tartom, kitől egyházunk 
egész embert, egész szivet és lelket követel. Igazságos és méltányos tehát, 
hogy a jogosztásnál s az anyagi érdek biztosításánál maga mellett érezze az 
egyházat. Ezen meggyőződésem érvényesítésében kötelességemet ismerem fel.

Megbecsülve az eddigi hagyományokat, igyekezni fogok, hogy egyház- 
kerületünk a rárótt feladatok teljesítésével, méltóképpen illeszkedjék be 
egyetemes egyházunkba. Óvakodom azonban attól, hogy akár túlzó szeretetböl, 
akár nagyralátó elfogultságból egyházkerületünk érdekeit föléjehelyezzem 
az egyetemes egyház érdekeinek. Ahol egyetemes egyházunk széles perspek- 
tivájú építő munkaprogrammja az erők egyesítését s közös alkotások léte
sítését kívánja, meghajlást javaslok abban a tudatban, hogy egyetemes nagy 
célok csak önmérséklettel, céltudatossággal és magunk alárendelésével való
síthatók meg.

A más vallásfelekezetekkel szemben a megértő szeretet alapjára
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helyezkedem. Védem és megőrzőm a magunk meggyőződését s tiszteletben 
tartom a másokét. Nem kergetek álmodozó gondolatot és nem hiszem, 
hogy a választó korlátokat romba döntheti közös vallási gondolatok kul
tusza. A vallásfelekezetek közötti theologiai, dogmatikai és kultuszbeli 
különbség a vallásos élet, a felekezeti lélek különbözőségére vezet. Változást 
tehát akkor sem várhatnánk, ha a lényegbeli, dogmatikai meggyőződést 
helyettesíteni lehetne alku tárgyát képező engedményekkel. Éppen azért a 
más vallásfelekezetekkel szemben egyházi téren megállók a megbecsülés 
álláspontján. Nemzeti, társadalmi, kulturális és szociálpolitikai téren pedig 
megragadom az együttmunkálkodásnak a kötelesség által megnyitott s a 
megbecsülés által lehetővé tett alkalmait. Vannak közös oltáraink, közös 
eszményeink, melyeket egyesített erővel védeni s megvalósítani szent köte
lességünk. Egy az a földi ország, melynek erkölcsét védjük, jövendőjét 
építjük és egy az a láthatatlan lelki ország, melynek lélekben építésére a 
szent Isten elhívott. Boldog leszek, ha egyházkerületünk élén ezért a meg
értésért és együttmunkálkodásért dolgozhatom s munkálkodásommal erősít
hetem a vallásfelekezeti békességet.

Az államban a jog, törvény, igazság képviselőjét látom s engedel
mességgel, törvénytisztelettel, munkaerővel szolgálom. Az államnak egyházunk
hoz való viszonyát illetőleg szentesített törvényeink alapján állok. Egy
házunk anyagi támogatásában a törvény intézkedéseinek még most is be
fejezetlen betöltését látom, törvénybetöltést, mely nem követelheti ellen
értékűi autonómiánk megszorítását. Minden egyház értékes államfenntartó 
munkát végez s az államrendszerrel, törvényekkel, kényszerítő erejű végre
hajtó hatalommal nem biztosítható erkölcsi erőkkel ajándékozza meg az 
államot. Ennél is többet tesz, midőn a maga megtisztult világnézetét, emel
kedett életfelfogását beleviszi a nemzet rétegeibe s kiformálja a legértékesebb 
kincset : a nemzet jellemét, erkölcsi köztudatát.

Ünnepélyesen Ígérem : ahol hivatali állásom erre kötelez, vagy erre alkal
mat nyújt, ahol munka és erőkifejtés ezt lehetővé teszi, mindenütt, mindenkor 
becsülettel képviselem evangélikus egyházunk nemzeti jövendőnket munkáló 
követeléseit. Hazafiui meggyőződésemet nem teszem politikai eszközzé s 
hivatalom tekintélyét nem állítom önző érdekek szolgálatába. Egyházamnak 
politikai missziója nincs, de van valláserkölcsi missziója, van nemzetépítő 
missziója, ezt akarom képviselni méltóképpen. Ezt képviselem az állam- 
hatalommal szemben. Kéréssel, ha kérésnek van helye, határozottsággal, ha 
a helyzet erre kényszerít s egyházam érdeke erre kötelez. De ugyancsak 
egyházamat képviselem a társadalommal szemben is. Figyelemmel kisérem 
annak hullámzását, világnézetünkkel sokszor ellentétes, forrongó világnézeteit, 
az alakulásokból felénk szálló veszedelmeket és feladatokat. Éppen igy 
figyelemmel kisérem a szociális élet alakulásait s igyekezem, hogy ebben 
a szociális munkában egyházunk munkaereje, indítása s irányító lelkének 
lüktetése ne hiányozzék.
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Mélyen tisztelt Közgyűlés! Megrajzoltam munkaprogrammom széles 
vonalait, melyekbe a részlet-feladatokat és lehetőségeket a világháború után 
kialakuló nemzeti, társadalmi elhelyezkedés s annak az egyházi életre való 
hatásai állapítják meg.

Történelmi idő megnöveli feladataimat s egyházunk feladatait. Lábunk 
alatt még rázkódik a föld, fejünk felett zugó zivatartól sötét az ég. De a 
könnyel-vérrel öntözött romok közül új élet ébredését várja a reménység. 
És mintha a szent Isten kételkedésünket akarná oszlatni, sötét jelenünkre 
rávilágít a közelgő reformációi jubileum fénye: a világtörténelem urának 
bizonysága. Ez a történelmi idő emberszónál erőteljesebben figyelmeztet 
arra, hogy egyházunkra a sebek kötözésének, az új jövendő kialakításának 
munkájában nagy feladatok várnak.

Munkámhoz bizalommal kérem mindnyájuk részvételét. Mindenekelőtt, 
Méltóságodat, mint az egyházkerület világi elnökét kérem : ajándékozzon 
meg bizalmával és szövetségesi támogatásával. Lángoló egyházszeretetet, 
bölcs élettapasztalata, körültekintő ügybuzgalma, mely már annyi fejlődést 
és értékgazdagodást jelentett egyházunknak, legyen segítségemre feladatom 
teljesítésében.

Bizalommal kérem az esperesi és lelkészi kart, az egyházmegyei és 
gyülekezeti felügyelőket, igazgatókat, tanári és tanítói kart, az egyházkerület 
jegyzői és tisztviselői karát, a bizottságok elnökeit és tagjait, ajándékozza
nak meg bizalmukkal s támogassanak munkaerejükkel.

Engedjék meg végül, hogy püspöki munkaköröm vázolása után 
néhány szót arról szóljak, hogyan gondolkodom püspöki állásomról s miként 
illesztem azt meggyőződésembe és életvezetésembe.

A zsoltárköltő szavával mondom : nem fuvalkodott fel az én szivem, 
szemeim nem tekintettek magasra. (131. zsoltár). A jó Isten tudja, hogy ezt 
a díszes állást nem kerestem, az ide vezető utat s az ide emelő bizalmat, 
nem hajszoltam. Nyugodt, tiszta lelkiismerettel veszem át azt a megbízást, 
mit az Önök bizalma és Isten akarata felém nyújt s ezzel az öntudatos, 
tiszta lélekkel akarok abban munkálkodni. Magas állásomat szolgálatnak 
tekintem, méltóságát megbecsülöm, de nem keresem. A munka terhét s a 
használás boldogságát veszem ki belőle, s ha állásom sérelme nélkül lehet
séges, — fényét Szívesen elhárítom magamtól. Egyházamért kívánok dol
gozni, anélkül, hogy dolgozásom másokat a munka kötelessége alól fel
mentene. Inkább megkeresem és munkára ösztönzőm a hivatottakat, előhívom 
az elrejtett tehetségeket, hogy mindenki a maga helyén, legnagyobb lelki 
értékével szolgálja egyházunkat. Hiúság nem kerget, magamnak csak azt az 
egyet keresem, hogy „dicsövé tegyem szolgálatomat.“ (Róm. 11, 13.) Szim
bolikus könyvünk szavával mondom : királyi hatalmat nem várok, hanem 
csak az evangéliomban gyökerezőt. Nincsen is más vágyam, hanem hogy 
az írás értelmében „örömmel" végezhessem az én futásomat s bizonyságot,
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tegyek az Isten kegyelmének evangéliomáról.“ (Ap. csel. 20, 24.). Ezzel az 
eltökéltséggel és büntudatos alázatossággal lépek szolgálatomba s igyekezem 
a keresztyén jellem ezen alapvonását magamban élővé tenni. „Semmit sem 
teszek hiú dicsőségvágyból, hanem mindent alázatosságból.“ (Fii. 2, 3.) 
Csak az elbizakodott mondhatja magáról, hogy készen van. Tudom, hogy 
én nem vagyok készen, ellenkezőleg az örök példaképre függesztem tekin
tetemet, s jellememet úgy formálom, egyéniségemet úgy csiszolom, hogy 
necsak beszédeim és intézkedéseim, hanem életem is sugározza hivatásom 
komoly fenségét.

Mindehhez azonban az Önök sokraértékelt támogatása mellett, lelki 
és egyházi életünk alfája és ómegája szükséges: Isten kegyelme. Azért itt 
az Istent kereső lelkek imádságos házában, hol annyi néma könny és szótlan 
sóhajtás imádsággá lett az Isten irgalmas szeretetéböl, arra kérem mind
nyájukat, velem érző szivük bizonyságaképpen mondják el magukban 
csendesen: az Úr legyen segítsége!

Én is ezt imádkozom. Az Úr legyen segítségem ! Övé legyen a 
dicsőség, diadal mindörökké !

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! A dunántúli evangélikus egyházkerület 
püspöki állását Isten szent nevében ezennel elfoglalom !

Főtiszt püspök urnák imént elhangzott, — gondolatokban 
gazdag székfoglaló beszédét — amely a mély vallásos érzéstől 
áthatott nemes léleknek lélekemelő bizonyságtétele az élő hitről 
és a magas állásával járó fontos feladatok és kötelességek tudatától 
mélyen áthatott egyházi vezérférfiu kötelességérzetének, úgymint 
igazi apostoli buzgalmának s lelkesedésének fényes tanuságtétele 
s amely a benne hangoztatott gyönyörű elveknek a meggyőződés 
melegével ható, ékesszóló előadásával a hallgatóságot mindvégig 
lebilincselte és magával ragadta — a közgyűlés mindvégig feszült 
figyelemmel hallgatta és kitörő tetszésnyilvánításokkal kisérte, 
egyúttal elhatározta e remek beszédnek egész terjedelmében 
jegyzőkönyvében leendő megörökítését.

24. Főtiszt, püspök úr székfoglaló beszéde után következtek az üdvözlő 
beszédek és pedig:

n) Dr. Szelényi Aladár egyet, egyházi világi főjegyző üdvözlő beszéde.
(Az egyetemes egyház nevében.)

Méltóságos és Főlisztelendő Püspök Úr ! Egyetemes felügyelő úr 0  
Méltóságát rosszulléte gátolja abban, hogy körünkben megjelenjen.

Megbízásából nekem jutott az a feladat, hogy az egyházegyetem nevében 
szívem melegéből és bizalommal üdvözöljem Főtisztelendőségedet.

Hogy bizalmunknak mi az alapja, erre nézve csak ismételhetem azt,
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amit a beiktató püspök úr mondott. Főtisztelendöségednek egész eddigi 
élete és munkálkodása alap arra a reménységre, hogy jövendő munkássága 
is hasonló lesz. Bízunk abban, hogy nagy elődének méltó példáját követni 
fogja s ápolni fogja azt a jó viszonyt, amely eddig az egyetemes egyház 
és az egyházkerületek között fennállott, abban a meggyőződésben, hogy csak 
vállvetett munkával tudunk eredményt elérni és ev. egyházunknak biztosítani 
a többi hitfelekezetek körében azt a helyet, amely őt méltán megilleti.

Bizalmunknak alapja Méltóságodnak mai székfoglaló beszédébe foglalt 
az a kijelentése is, hogyha egyetemes egyházi érdek lép előtérbe, mindenkor 
kész egyházkerületének külön érdekeit annak alárendelni ; e kijelentését 
örömmel és szívből üdvözöljük.

Kérem Istent, adjon erőt Méltóságodnak, hogy magasztos feladatát 
minél eredményesebben tölthesse be.

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagyságos Egyetemes Főjegyző Úr! Hálás szívvel mondok köszönetét 

azért a kitüntető figyelemért, hogy ünnepünkön egyetemes egyházunk kép
viseletében megjelenni s egyetemes egyházunk rokonérzéséről biztosítani 
kegyeskedett. Legyen meggyőződve Főjegyző Úr, hogy egyházkerületünk 
mint egyetemes egyházunk munkás szerve úgy akarja önmagát építeni, hogy 
ugyanekkor épüljön és erősödjék egyetemes egyházunk is. Mély sajnála
tunknak adok kifejezést, hogy Egyet. Felügyelő Úr Öméltósága, bár eljött 
városunkba, mégis pillanatnyi rosszullét miatt ünnepünkön részt nem vehet. 
Szívből kívánom, hogy régi egészsége ismét visszatérjen. Főjegyző Urat 
pedig kérem : fogadja és tolmácsolja egyetemes egyházunknál őszintén érzett, 
hálás köszönetemet a nékem és egyházkerületemnek osztályrészül juttatott 
kitüntetésért !

b) Nagytiszteletü Kiss József esperes úr üdvözlőbeszéde.
(A dunántúli és a dunamelléki ref. egyházkerületek, fő- és közép

iskolák, itt is különösen a pápai főiskola és a budapesti ref. theol. aka
démia nevében).

Főtiszteletű Püspök Úr. A két szomszédos egyházkerület, nevezetesen 
a dunántúli és dunamelléki ref. egyházkerületek és fő- és középiskoláik, itt 
is különösen a budapesti ref. theol. akadémia és a dunántúli egyházkerületnek 
Pápán levő főiskolája s összes tanintézetei nevében jöttünk, hogy testvéri 
érzülettel, tiszteletteljesen üdvözöljük Fötiszteletűségedet.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy évről-évre átlag 
120—130 ág. hitv. ev. növendéknek tehetjük lehetővé, hogy otthon, a 
szülői házban vagy ahhoz igen közel végezhesse tanulmányait, amikor 
indokolt és lehetséges, külön-segély nyújtásunkkal is.

Hálásan elismerjük, hogy viszont az ág. hitv. ev. egyház meg a mi
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gyermekeinket részesíti hasonló jóindulatú bánásmódban. így volt ez 
századokon át és így kell lennie, ha mindjárt csak a minap bontottuk is 
föl a komoly szükség szülte és bölcs elődeink által okos előrelátással 
létrehozott nagygeresdi egyezséget, amit 1900-ban „Testvéri Egyezség“ 
névre kereszteltünk el és én ugyan váltig a mellett voltam, hogy ne 
bontsuk fel. De ha formailag meg is szűnt közöttünk a testvéri egyezség, 
nem lehet, nem szabad megszűnnie lényegben, fenn kell maradnia és 
erősödnie lélekben.

A reformációnak, a protestantismusnak azt a két hatalmas, erőteljes 
irányát: az ág. és a helvét hitvallású evangélikusokat szinte összekovácsolták 
századoknak súlyos csapásai, összeforrasztották a nagy eltökéltséggel meg
vívott testi, lelki küzdelmek hevességei. Ennek az összeforradásnak beszélő 
bizonysága, pecsétje ez az egyesült prot. templom is.

És váljon van-e valaki ebben az előkelő közönségben, aki úgy vélné, 
hogy most olyan időket élünk, amelyben a tétlenség rozsdája bátran be
lepheti és agyon marhatja a munkára, a még el nem ért ideálok kivivására 
való szent összefogást ? Van-e valaki, aki azt hinné, hogy a nagy biztonság 
választóvize baj és veszedelem nélkül szétválaszthat bennünket sőt talán 
még egymás ellen való törekvésekre is gondolhatnánk?! Távol legyen!

Akár az evangéliumban lefektetett Isten országára gondolunk és arra, 
hogy milyen távol vagyunk még tőle, akár arra a műveltségre, amelynek 
egyes vívmányai kápráztatok, csodálatosak, de bűnei undorítók és pokoliak: 
minden esetben úgy érezzük, hogy nekünk, akik az ős evangéliom alapjára 
állottunk és akik kérkedünk azzal, hogy a nagy reformátorok nyomdokain 
járunk, össze kell fognunk a közös nagy célok'megvalósítására és külön- 
külön bár, össze kell szednünk minden erőnket, és úgy megfeszíteni azokat, 
mintha csak egyedül és kizárólag rajtunk állana, hogy megvalósuljon az 
Isten országa és az a műveltség, ami nem hamis gyöngyökkel, nem lidérc 
fénnyel csillog, de valódi drága kövektől ragyog.

Erre a szent munkára mi felajánljuk testvéri jobbunkat! Bizonyára jó 
néven veszi tőlünk Főtiszteletű püspök ur, hogy amikor tiszteletteljesen 
üdvözöljük e gyönyörűséges napon, egyúttal teljes szívvel gratulálunk ahhoz 
a nagy szerencséjéhez, hogy nagyon tisztelt elődje e vezető állásban itt áll 
mellette, tapasztalatainak, közismert széleskörű tudásának gazdag tárházával. 
Tudjuk, meg is valljuk, hogy e bizonyságtételünk nem annyira neki, mint 
inkább nekünk esik jól, nekünk, akik évtizedek óta csudáljuk, milyen ki- 
olthatatlan égő tüzzé lett az ő csontjaiban az Istennek igéje. Soká legyen 
még szerencséje hozzá és nekünk is.

Köszöntjük Püspök urat magyarosan : erőt, egészséget kívánunk, 
esztendőkhöz esztendőket, sikerekhez sikereket, lelke nyugalmára, anyaszent- 
egyháza javára, az Isten országának eljövetelére. Sokáig éljen ! Éljen !
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Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagytiszteletű Esperes Úr! Mélyen tisztelt Uraim! Hálás szívvel 

köszönöm azt a megtisztelő és jóleső figyelmet, hogy a ref. egyházkerületek 
és tanintézetek üdvözletét elhozták imádkozó gyülekezetünkbe. Közös alapon, 
az evangéliom alapján állunk s a történelem közös szenvedéseinek tüze 
olvasztotta eggyé lelkünket. Közös oltáraink vannak s közös eszményeink, 
melyek szolgálata közös, vállvetett munkára hív. És ez a közös fundámentom, 
múlt és közös hivatás erősebb a papiros-egyezségnél, erősebb, mert a szivekbe 
van írva. A papiros-szerződésben ugyanannyi az elválasztó, mint az összekötő 
eshetőség. De ha világosan látjuk világtörténelmi missziónkat, akkor meg
találjuk az összefűző megértést és szeretetet. Hálásan köszönöm, hogy ezt 
a megértő és megbecsülő testvéri szeretetet magukkal hozták. De én is 
bizonyságot teszek arról, hogy ez a nagy ünneplő gyülekezet, mely nemcsak 
egyházkerületünket, de egész egyházunkat képviseli, ünnepének ragyogó 
ékkövét látja a testvér református egyház megjelenésében. Adja a jó Isten, 
hogy közöttünk való megjelenésük erősítse a velünk való közösséget. 
Amint a természet világában egy falevél mozdító energia sem vész el nyom
talanul, úgy ez az együttlétünk is alakuljon mozgató erővé s olvassza 
szíveinket még szorosabbra közös eszmények szolgálatában, egyházunk erős
ségére, hazánk emelésére, nemzeti kultúránk mélyítésére.

Engedjék meg, hogy külön is megköszönjem a pápai főiskola képvise
letének szíves megjelenését. Legyenek meggyőződve arról, hogy ez a nemes 
tradicióju iskola nekünk nem idegen. Nemcsak azért nem az, mert fiaink 
közül számosán otthont találnak falai között, amit mindenkor őszinte hálával 
említünk, hanem mert velünk együtt közös eszményekért harcol. Üdvözletük 
annál inkább jólesik, mert én is ültem annak katedráján s mindig hálával 
gondolok arra a szeretetre, mit akkor osztályrészemül juttattak.

Fogadják, kérem, még egyszer, őszinte, hálás köszönetemet !

c) Dr. Horovitz József főrabbi úr üdvözlő beszéde.
(A szombathelyi kongr. izraelita hitközség és a VIII. községkerület nevében.)

Méltóságos és Főtisztelendö Püspök Ur!
A szombathelyi kongr. izraelita hitközség és a VIII. izr. községkerület 

küldetésében jelentünk meg, hogy mélyen érzett tiszteletünknek és őszinte 
nagyrabecsülésünknek színtiszta lobogóját hajtsuk meg Méltóságod előtt, 
mint a testvéregyház beiktatott főpásztora és a szeretet buzgó apostola előtt.

Testvéregyháznak mondottam az evangélikus egyházat, mert hisz kihir
dette már Maleáchi, a próféta: „Egy atyánk van valamennyiünknek, egy 
Isten teremtett mindnyájunkat“, egy tehát a mi hitünk ereje a Mindenhatóban, 
egy a mi működésünk tere a szeretet gyakorlásában, egy a mi törekvésünk 
céltudatossága az erkölcs eszméiben és eggyé forrott a mi sorsunk a törté
nelemben, amidőn mindenkor a szeretet és a békesség zászlóvivői voltunk,

3
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amint azt oly találóan kifejezi a soros szentirási leckében Jákob ősapánknak 
József, fiához intézett szava: „Menj fiam és nézd testvéreid békéjét és a 
nyáj békéjét“.

Méltóságod ágyuk dörgésének és a népeknek végsőkig feszített gyűlö
letének közepette jön „megnézni testvéreinek és nyájának békéjét“, hogy 
hirdesse a szeretet evangéliumi igéjét és hogy ápolja a béke hőn sóvárgott 
eszméjét, mi pedig József szavaival jövünk eléje: „Testvéreimet keresem én“. 
Testvéreket, megértő sziveket és békés együttműködést keresünk az evan
gélikus egyház minden egyes tagjánál, fiánál és papjánál, hogy hit és fele
kezet, templom és iskola ne legyenek elválasztó falak, hanem szentséges 
oltárok, melyeken közösen áldozunk, közösen munkálkodunk.

Vajha éltetné Méltóságodat a jó Isten kegyelme, hogy valóra válthatná 
mindazokat a szép eszméket, amelyeket ebben az órában oly ékesszólóan és 
oly bölcsen kifejteni méltóztatott, hogy ugyancsak Maleáchi próféta szavat 
láthatnék beteljesülve munkásságán: „Boldogoknak mondanak benneteket 
az összes népek, mert ti lesztek a kívánt nép a földön“. Ezzel a kívánsággal 
mondunk szívből „Isten hozottat“. Éljen.

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Főtisztelendő Főrabbi Úr! Mélyen tisztelt Uraim!

Hálásan köszönöm üdvözletüket, melyet az izr. hitközség és kerület 
részéről elhozni szíveskedtek. Főtisztelendőséged mély gondolatú beszéde 
gyönyörűen mutat rá arra az egységre, mely a vallások között fennáll s a 
közös munkálkodásra, melyet megtalálni kötelességürík. Ezen alapgondolat
nak látszólag ellent mond székfoglaló beszédem ama megállapítása, mely 
szerint a vallásfelekezetekkel szemben megóvom hitbeli különállásunkat. De 
nagyon bölcsen megtalálta Főtisztelendőséged a két felfogás közötti kiegyen
lítő gondolatot. Az Isten lélek és igazság s őt az találja meg igazán, aki 
megtalálja az életben realizált Istent, kit nemcsak hinni, hanem élni is kell. 
Ez az a munkatér, melyen találkozunk és egyek vagyunk. Testvéri szeretetet 
méltóztatott felajánlani s mi ezt hasonló testvéri szeretettel elfogadjuk. 
Boldog leszek, ha közös eszmények szolgálatában a haza, nemzet, a kultúra, 
az erkölcs munkamezőin együtt dolgozhatunk. Fogadják hálás köszönetemet 
megtisztelő megjelenésükért.

d) Dr. Zelenka Lajos egyházkerületi főjegyző úr üdvözlő beszéde.
(A tiszai ev. egyházkerület nevében).

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr!
A tiszai egyházkerület elnökségének és közönségének nevében és meg

bízásából, annak az egyházkerületnek nevében, amelyet a dunántúli egyház- 
kerülethez a múltban az értékes együttműködésnek sok szálai fűztek, tisztelet- 
teljes üdvözletünket tolmácsoljuk a Főtiszt, egyházkerületi közgyűlés előtt.

Mi, akik Főtisztelendőségednek zajtalan, de annál mélyebbre ható
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értékes működését ismerjük, meg vagyunk győződve, hogy Főtisztelendő- 
séged valóra váltja a program mot, amely az egyházkerületet regenerálni 
lesz hivatva.

Meg vagyunk győződve, hogy Főtisztelendőséged azokat a kötelékeket, 
amelyek a tiszai egyházkerületet a többi egyházkerületekkel a múltban össze
fűzték a közös munka és a közös eszmények terén, híven ápolni fogja 
egyházkerületével együtt jövőre is.

Midőn ennek tiszteletteljes kifejezést adunk, szívből kívánjuk, hogy az 
Isten kegyelme Főtisztelendőségedet egyházkerülete élén igen soká boldogan 
éltesse !

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagyságos ítélőtáblái biró, egyházker. Főjegyző Úr !

Hálásan köszönöm a szíves figyelmet, hogy a tiszai ev. egyházkerület 
elnöksége s az egyházkerület nevében üdvözölni kegyeskedett. A testvéri 
szeretetet hozta magával s legyen meggyőződve arról, hogy ugyanez a 
szeretet él és munkálkodik bennünk is. Áthat az az igazság, hogy a testvéri 
szeretet élesztésével erősítjük közegyházunkat. Hálára kötelez Nagyságod, ha 
a magam és egyházkerületem köszönetét küldőinek tolmácsolni kegyeskedik !

C) Méltóságos és Főtiszt. Scholtz Gusztáv püspök úr üdvözlő beszéde.
(A bányai és dunáninneni egyházkerületek és a Luther-társaság nevében !)

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! A bányai és dunáninneni 
egyházkerületek meleg üdvözletét van szerencsém ez ünnepélyes alkalommal 
igaz hitrokoni szeretettel tolmácsolni. Ismeretesek azok a szoros kapcsok, 
amelyek minket egymáshoz fűznek s amelyeknek ápolása, erősbítése egy
házunknak életbevágó fontos érdeke.

Ezúttal nemcsak a püspökhöz jövök, hanem az Íróhoz is. „Elvész a 
nép, amely tudomány nélkül van“. Ezen elvből kiindulva indította meg év
tizedek előtt szerény körben a mi Luther-társaságunk működését. Sok 
nehézségbe került, amíg odáig jutottunk, ahol ma vagyunk. Sok tévedésnek 
lett a társaság kitéve. A bírálat jogosultságát én feltétlenül elismerem 
minden téren, csak arra kérem a támadókat, hogy ebben a bírálatban mindig 
legyen egy kis krisztusi szeretet, amely nemcsak kárhoztat, nemcsak bírál, 
hanem egyúttal megmutatja a javítás útját.

Azzal a kéréssel járulok Főtisztelendőséged elé, tartsa meg fényes irói 
talentumát s jóakaratú főpásztori szeretetét ezen ügy iránt !

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Úr !

Az a kérés, mellyel Méltóságod megtisztelt, ugyanaz, amit nekem kell 
elmondanom, midőn a társegyházkerületek bizalmát, szeretetét és támogatását 
kérem. Hálás köszönettel fogadom ama Ígéretét, hogy egyiket sem kérem hiába.

3*



Éppen ily hálás szívvel köszönöm a Luther-társaság rólam való szíves 
megemlékezését. Méltóságod meg lehet győződve arról, hogy a vallásos 
irodalom művelését azon kötelességek közé sorolom, melyeket nem szüntethet 
meg életem külső kereteinek változása. Ha szerény tehetségemet használ
hatják, kérem, rendelkezzenek velem, én mindenkor igyekezni fogok kö
telességemet teljesíteni. Fogadja Méltóságod még egyszer őszinte, hálás 
köszönetemet !

f) Dr. Békássy István főispán úr üdvözlő beszéde.
(Sopron és Győr sz. kir. városok, Vas, Sopron, Győr és Veszprém vár

megyék nevében.)
Méltóságos és Főtisztelendö Püspök Úr ! Vasvármegye törvényhatóságát 

van szerencsém Méltóságod elé vezetni, hogy kifejezzem azokat a meleg 
érzelmeket, amelyek a bizottság minden tagját ellöltik, amelyekhez teljes 
szívből csatlakozik Sopron és Győr sz. kir. városok, valamint Sopron, Győr 
és Veszprém vármegyék küldöttsége is.

Méltóságos Uram ! Meghallgattuk székfoglalóját s abban oly gyönyörű 
elveket hallottunk, hogy nekem csak egy óhajtásom marad s ez az, hogy 
az Úr Isten engedje, hogy teljes testi és lelki erejében azt a szépet és jót, 
amit föltett magában, végre is hajthassa s akkor meg vagyok győződve, 
hogy nemcsak egyházának fog nagy szolgálatokat tenni, hanem szeretett 
magyar hazánknak s azon belül Vasvármegyének is, amelynek eddig is 
buzgó, tevékeny tagja volt.

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Méltóságos Főispán Úr ! Hálásan köszönöm Vas, Sopron, Győr és 

Veszprém vármegyék, valamint Sopron és Győr sz. kir. városok küldötteinek 
üdvözletét, mellyel engem és egyházkerületemet kitüntetni szívesek voltak.

Bölcsen mutatott rá Méltóságod azon igazságra, hogy bár különböző 
munkakört töltünk be, mégis feladatainknak vannak találkozó pontjai. Egy
házunkat szolgálva, hazánkat szolgáljuk, Isten országát építve azt a lát
hatatlan erkölcsi fundainentomot erősítgetjük, mely nélkül emberi közösség 
fenn nem állhat. Hivatásunk önérzete és igaz értékünk öntudata csendül ki 
szavainkból, midőn rámutatunk arra, hogy a mi munkánkat sem állam, sem 
törvény, sem Ítélkező és kényszerítő hatalom nem tudja elvégezni, mert mi 
az istenfélelem, az emberszeretet erősítésével a legdrágábbat : nemzetünk 
erkölcsi erejét és köztudatát biztosítjuk. Őszintén örülünk, ha munkánkat 
méltányolják és elismerik. Még nagyobb az örömünk, ha lelkiismeretes 
igyekezetünkkel méltóképpen illeszkedünk abba a nagy építő munkába, 
melyet nemzetünk jövendőjéért együttes erővel kell elvégeznünk. Ezen 
munkához örömmel ajánljuk fel közreműködésünket s bizalommal kérjük 
az Önök támogatását.

Fogadják még egyszer hálás köszönetemet s kegyeskedjenek azt vár
megyéiknek, szab. kir. városaiknak is átadni.
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g) Nagytiszteletű Kund Samu esperes úr üdvözlő beszéde.
(Az esperesi és lelkészi kar nevében.)

Méltóságos Püspök Uram ! Mint a seniorok seniorának, nekem jutott 
a kitüntetés, hogy Méltóságodat püspökké avatásának lélekemelő ünnepélyen 
esperestársaim és lelkésztársaim nevében üdvözölhetem. Köszöntőm az 
ádventi evangéliom szavaival : „Áldott legyen aki jön az Urnák nevében. 
Légy segítségül Isten, ki vagy a magasságban“.

Méltóságos Uram ! Világtörténelmi jelentőségű, nagy időkben hivott el 
minket őrállókul az egyház láthatatlan fejének kegyelme. A hosszú véres 
harcok növelik-e a hitet, az erkölcsiséget? felfogás dolga; itt reménykedést 
amott rettegést vált ki. Bizonyos, hogy a vérontás forgatagában, a nélkülö
zések kisértései között, a mammon csábításai között a valláserkölcsi élet 
bámulatos átváltozáson megy keresztül. Az egyház szolgái azt közömbösen 
nem nézhetik. De más munkásságunk köre, módja az Urnák szolgálatában a 
dúló vész idején, mint amilyen a béke áldott éveiben volt és más leszen a 
háború után, mint amilyen most.

Nem akképen értem ezt, hogy új evangéliumot hirdessünk, hogy ne azt 
hirdessük, amit Jézus Urunk hirdetett és ami ihletett szent emberei által 
megiratott, hanem akkép értem, hogy az örök életnek ezt a tiszta vizét 
nemcsak a régi szabott medrében, de más tiszta csatornán át is el kell 
juttatnunk a szívekbe. Ez a lelkipásztorkodás, nagy gondot, pásztori hű
séget fog igényelni a vérontás forgatagán, a nagy kisértésen átment nem
zedék körében.

És mi e munkánkban helyt akarunk állani; mint az Úr Jézus Krisztus jó 
vitézei Méltóságodnak vezetése alatt hűségesen akarunk harcolni, kinél 
vagyon a melegen .érző szívnek, a körültekintő tapintatosságnak, a mély 
bölcseségnek és isteni félelemnek bőséges adománya. Kérjük Méltóságodat, 
irányítsa a vezetésére bízott sereget: „Légy segítségül Isten, ki vagy a 
magasságban !“

Méltóságos Uram ! Méltóságodat főpapi jellegénél fogva megillető 
teendőin kívül az egyházkerület közigazgatásának gondjai is igénybe veszik. 
A közigazgatás teendőinek száma nagy és egyre növekszik. Méltóságodnak 
ritka munkabírása könnyen el fogja bírni ezt a terhet is. Mi pedig, mint a 
közigazgatás szervei az alsóbb fokon, tőlünk telhetőleg készek leszünk 
Méltóságodnak rendelkezésére állani. Kérjük Méltóságodat, részeltesse igye
kezetünket támogatásában.

E végből tartsa meg Isten Méltóságod testi-lelki erejét !

Méltóságos és Főtisztelendö Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagytiszteletű Esperes és Lelkész Urak ! Hálásan köszönöm azt az 

igazán nagyra értékelt szeretetet és bizalmat, melyről engem biztosítani 
méltóztattak. Értékes ez a szeretet, mert jövendő munkálkodásom lehetőségeit
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zárja magába. Talán egyik pályán sincs a kartársi együttérzésnek oly nagy 
sugarú kihatása, mint éppen a lelkészi pályán. Itt valóban majdnem minden 
ezen fordul meg. És ha annak a püspöknek csodatevő ereje volna, ha 
verejtékezve dolgoznék éjt-napot egybevetve, munkatársai hűséges tábora 
nélkül hiábavaló lenne minden fáradozása.

Fiatal ember vagyok. Amint soraikon végig tekintek: sok, érdemes 
munkában megőszült fejet látok magam előtt. Annál értékesebb előttem 
azok bizalma és támogatása, kik egyházkormányzati gyakorlatban és élet
tapasztalásban nálam gazdagabbak. De másfelől érzem, hogy egész lelkületem 
és meggyőződésem feljogosít arra, hogy tiszta tekintettel kérjem támoga
tásukat. Kérem, ajándékozzanak meg bizalmukkal abban a tudatban, hogy 
az életkor nem jelent egyet a lelki fejlődéssel s fiatalos meggondolatlan
ságtól óva marad az, ki elhatározása előtt buzgón imádkozik s nemcsak az 
emberekkel, hanem az Istennel is tanácskozik. ígérem, hogy egyházkerüle
tünket tapintatosan, körültekintéssel, elmélyedéssel fogom vezetni s minden 
erőmmel azon leszek, hogy szívük nemes, jó érzése, mit e mai napon felém 
nyújtanak, megmaradjon, sőt erősödjék egyházunk és egyházkerületünk 
javára.

Kérem tartsanak meg szeretetükben s engedjék meg, hogy azon 
kéréssel fejezzem be köszönetemet : vessük egybe erőnket, hogy minden 
akadályt legyőzve, épüljön anyaszentegyházunk s erősödjék befelé és kifelé 
egyházunk Isten dicsőségére !

h) Dr. Ostffy Lajos egyházmegyei felügyelő úr üdvözlő beszéde.

(Az egyházmegyei felügyelők nevében.)

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr ! Engedje meg, hogy az egy
házmegyék espereseinek üdvözléséhez az egyházmegyék felügyelőinek 
tiszteletteljes üdvözlésével csatlakozzunk.

Nem üres, sablonos hódolat ez részünkről a magas méltóság, a fő- 
pásztori tekintély előtt, hanem az őszinte nagyrabecsülésnek, örömnek és hű 
ragaszkodásnak kifejezése Főtisztelendő Méltóságod fenkölt lelkülete, melegen 
érző szíve iránt, valamint a megnyugvással előlegezett bizalomé Főtisztelendő 
Méltóságod nagy tudása, ifjú tettereje, áldást Ígérő munkássága iránt, mely 
mind együtt egyházkerületünknek büszke jövendőt igér.

Nem üres hódolat, mert nem tudom más egyházak miként dicseked
hetnek vagy panaszkodhatnak, de a mi egyházunk dicsekedhetik azzal, hogy 
vezető férfiai nem voltak soha- servilisek. Önérzet, nyílt őszinteség és hű 
ragaszkodás szokta jellemezni lelkületűket.

Azt hisszük, Főtisztelendő Méltóságod is ezt látja bennünk, ezt várja 
tőlünk !

Ha igen, úgy én erről az egyházmegyei felügyelők nevében biztosítom 
Főtisztelendő Méltóságodat.
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Mi egyik kezünket az egyházközségek szívén akarjuk tartani, a másikat 
pedig bizalomteljes tisztelettel nyújtjuk Főtisztelendő Méltóságod és nemes 
elnöktársa, a mi .vezérünk, az egyházkerületi felügyelő úr felé, hogy szívünk 
dobbanásain keresztül vezetve juttassuk el Méltóságodhoz azokat az érzel
meket, melyek lent, az egyházközségekben, a hívek seregében lobognak. 
Hogy eljuttassuk azokat az érzelmeket, amelyek a mi szívünk érzésén 
átszűrve is azt mondják, hogy a főpásztor balzsamáért áhítoznak a lelkek és 
azokat is, amelyekkel eljuttatjuk Főtisztelendőségedhez, az egyházi hatalom
nak azon erejét, amely a mi egyházunk tanítása szerint a hívek gyülekezeté
ből, az egyházközségekből ered és amely Főtisztelendő Méltóságod avatott 
kezében áldást hozó munkává formálódik.

Nem akarunk tehát mi, egyházmegyei felügyelők, üresen hódoló figurák, 
az ősi egyházszervezetnek régi időkből itt felejtett bábjai lenni, hanem élő, 
közvetítő szerv az egyház nagy, fenséges organismusában.

Ily értelemben kérjük Főtisztelendő Méltóságod jóakaratát, ily értelem
ben ajánljuk fel buzgó munkánkat és ilyen értelemben nyújtjuk át legben
sőbb, legmelegebb üdvözletünket!

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagyságos Egyházmegyei Felügyelő Úr! Mélyen tisztelt Felügyelő Urak!

Nehezen találok szavakat, hogy megköszönjem a most elhangzott 
értékes üdvözlést. Ha fajsúlybeli értékét vizsgálom, úgy egyházi munkánknak 
s egyházunk jövendőjének széles perspektívája nyílik meg előttem, mely nékem 
végtelenül kedves és értékes. Igaza van a Felügyelő Urnák : üres hódolatra 
nincsen szükség, önérzetes ember nem is keresi azt. Egyházkerületünknek 
sincs szüksége élettelen közigazgatási figurákra s elavult egyházi szerveze
tekre. A vezetői állásra elhívott ember munkatársakat keres, — én is azokat 
keresek s az egyháznak elavult formák helyett élő, munkás szervekre van 
szüksége, bizonyára ilyen munkás szervnek kell lennie a felügyelői karnak. 
Hálásan köszönöm szived, megtisztelő megjelenésüket. Köszönöm, hogy a 
legértékesebbet hozták el, azt, ami nekem s egyházunknak is a legdrágább : 
a munkatársi készséget. Az egyetemes papság elvénél fogva mindnyájunk
nak vállvetve kell dolgoznunk egyházunk megerősítésén s engem remény
séggel tölt el az a tudat, hogy bizalmukat és támogatásukat bírom. Kérem, 
fogadják még egyszer tiszteletteljes hálámat és köszönetemet szíves üdvöz
lésükért.

e) Károlyi Endre egyházker. gyámintézeti világi elnök üdvözlő beszéde.
(Az egyházkerületi gyámintézet nevében.)

Méltóságos Püspök Úr !
A Dunántúli evangélikus egyházkerület gyámintézetének nevében mély 

tisztelettel és főpásztorunkhoz való ragaszkodásunkkal üdvözöljük mi 
Méltóságodat.



A gyámintézet, mint eudogen hajtása egyházi közéletünknek, méltán 
számíthat egyházkormányzóink teljes figyelmére. Tudjuk, hogy a gyáminté- 
zetieken kívül is sokoldalú és minden egyes részében is nagymérvű elfoglalt
ság vár Méltóságodra ; de tudjuk azt is, hogy fiatal tettereje, Istentől meg
áldott, ihletett lelke diadalmaskodni fog a nehézségeken.

Azért törhetlen bizalommal kérjük, legyen a mi vezérünk bölcs tanácsá
val, legyen a mi támaszunk egyéniségének és méltóságának erejével.

Tőlünk — kérjük — fogadja tettre váltandó Ígéretünket, hogy hívek 
leszünk és készséges munkásai egyházépítö munkájának.

Egyházunkra, a hívek seregére hozzon áldást kormányzása és legyen 
kedves Isten előtt.

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagyságos Egyházker. Gyámintézeti Elnök Úr ! Mélyen tisztelt Uraim !

Annál inkább hálásan köszönöm a megtisztelő megemlékezést, mert 
az elhangzott üdvözlő beszédben újból annak bizonyságát látom, hogy 
egyházkerületi gyámintézetünk nem különálló szociális intézmény, jóllehet 
a szükséget enyhíti s a szeretet törvényét gyakorolja, hanem egyházunk 
evangéliomi vizeiből táplálkozó egyházi intézmény, mely egyházunkkal közös 
alapon áll s közös feladatokért munkálkodik. Megtisztelő üdvözlésükben is 
ennek az elszakíthatatlan kapcsolatnak bizonyságát látom s örömmel Ígérem, 
hogy ami erőmtől, tehetségemtől telik, mindazt szívesen megteszem gyám
intézetünkért. Azt méltóztatott említeni: legyek vezérük. Hálát adok a jó 
Istennek, hogy erre nincsen szükség. Egyházkerületi gyámintézetünk meg
találta Nagyságos Uramban igazi, hivatott vezérét. Odaadó buzgósága, szíve 
áldott jósága, s az a nemes lelkűiét, melynek melegségét, mint munkára 
termékenyítő erőt nem egy gyámintézeti megnyitó beszédéből vittük haza 
magunkkal, mind azt mutatják, hogy gyámintézetünk vezetése bölcs kézre 
meleg lélekre van bízva. Inkább én kérem Nagyságos Elnök Urat, tartsa 
meg egyházkerületi gyámintézetünket továbbra is hűségében és munkabírásá
ban, hogy a szeretet cselekedeteiben a hit ere’je munkálkodjék egyházunkban. 
Még egyszer hálásan köszönöm megtisztelő üdvözlésüket!

k) Noszkó István lelkész úr üdvözlő beszéde.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének nevében.

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr!
Sokkal kisebb embernek érzem magam, semhogy annak a nagy 

testületnek : a Magyarhoni Evang. Lelkészek Egyesületének nevében méltó
képen üdvözölhessem. De mivel egyesületünk elnöke, — ki bizonyára kellő 
szónoki lendülettel, az Egyesülethez és Méltóságodhoz méltó módon mondta 
volna el azon érzelmeket, amelyeket egyesületünk minden egyes tagja 
büszkén érez ezen ünnepélyes alkalommal, — hivatalos elfoglaltsága miatt
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akadályozva van abban, hogy itt megjelenhessen, csekélységemet, mint az 
egyesület titkárát bízott meg avval, hogy az Egyesület szeretetét, bizalmát, 
üdvözletét tolmácsoljam. Méltóságod, mint az egyesület választmányának 
tagja eddig is bizonyságát adta annak, hogy a lelkészi kar erkölcsi és anyagi 
javát a legjobb akarattal, a legbuzgóbb igyekezettel előmozdítani óhajtja. 
Mi már eddig is éreztük vezértehetségét s azért nagyrabecsültük szavainak 
súlyát s készséggel és szeretettel követtük, amikor utat jelölt nekünk. Szinte 
felesleges is, amit ez alkalommal Méltóságodtól kérek; meg vagyunk 
győződve s Méltóságod egyénisége erre zálogul szolgál, hogy ugyanazt az 
irányt, melyet mint lelkész — választmányi tag — velünk együtt képviselt, 
amikor egyesületünkben a testvérek érdekében fáradt és dolgozott, új 
méltóságának arányában követni kegyeskedjék s mint püspök nagyobb 
hatáskörben, nagyobb hatalommal, nagyobb tekintéllyel azok erkölcsi és 
anyagi javát munkálja, akiknek szeretetteljes üdvözletét, szívből fakadó 
áldáskivánását tolmácsolni szerencsém van.

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagytiszteletű Lelkészegyesületi Titkár Úr! Jóllehet életemben nagy 

változást jelent, midőn a lelkészi állásból a püspöki állásba lépek, mégis 
legyenek meggyőződve arról, hogy ez csak munkaköri és külső változást 
jelent, de semmiképpen sem jelent benső, lelki változást. Lelkész voltam 
és lelkész maradok. Szivem, lelkem élettartalmat kereső minden vágyam 
odakapcsol a régi munkatérhez, amelyen együtt munkálkodtunk. Hálásan 
köszönöm magyarhoni evang. lelkészegyesületünk szives figyelmét, hogy e 
mai napon üdvözölni kegyeskedett, köszönöm Nagytiszteletű Urnák is, hogy 
e célból idefáradt. Kérem, vigye el lelkésztestvéreimnek meleg köszönetemet 
s azt az Ígéretemet, hogy bárhol kell a lelkészek igazságos ügyéért síkra 
szállni, mindenkor ott leszek s éri leszek a legboldogabb, ha lelkészi karunk 
érdekeinek védelmében valamit tehetek. Hálásan köszönöm a megtisztelő 
üdvözlést !

i) Kiskos István polgármester úr üdvözlő beszéde.
(Szombathely r. t. város nevében.)

Méltóságos Püspök Úr, Tisztelt Gyülekezet !
Az Isten házában még nem hallattam gyenge szavamat, félő, hogy az 

Úr avatott szolgáinak magasztos gondolataihoz és ihlettől áthatott szavaihoz 
szokott ezek a falak elhaló visszhangját adják majd annak a belső érzésnek, 
annak az örömnek, amelyet a város összpolgárságának, a város közönségé
nek képviseletében a dunántúli evangélikus egyházkerület és annak szombat- 
helyi püspöke üdvözlésére tolmácsolnom és kifejeznem kell.

Tisztelt ünneplő gyülekezet! 1776-ban, amikor Mária Terézia királynő 
Szombathelyen püspökséget alapított, a város új fejlődési korszakhoz jutott.
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Első püspöke szopori Szily János nagy koncepciójú, nagyszabású terveivel 
és alkotásaival kétségtelenül egy városfejlesztési folyamatot indított meg, 
amelynek során alapját vetette meg és irányt adott intézményeivel a városias 
fejlődésnek.

Ez a fejlődés azonban nemcsak külsőségekben, anyagiakban nyilvánult 
meg, hanem a nagy püspök szelleme, gondolkozása és előrelátása a szellemi 
kultúra magvait is elhintették és fejlődésnek indították, úgy, hogy Szombathely 
város szellemi és anyagi haladásának kezdete tulajdonképpen Szily János 
nevéhez fűződik.

Közel niásfélszázad múlt el azóta és Szombathely ma már a kultúra 
magas fokán áll, minden felekezetű polgárának és közönségének nemes 
áldozatkészsége folytán.

A magyar nemzeti erő, az erkölcsi, szellemi és anyagi kultúra értékes 
tényezői egyesültek itt e határszéli vármegye szivében, Szombathelyen.

Ennek a nemzeti erőnek, ennek a kultúrának mindenkor képviselői 
és lelkes zászlóvivői voltak a helybeli protestáns felekezetű polgárok is.

És íme, mintha az isteni gondviselés kezét és kegyelmét látnám e 
fenkölt gondolkozású gyülekezet mai beiktatási ünnepélyén.

Elküldötte az Úr a hívők bizalma és szeretetéből az evangélikus 
gyülekezetnek Kapi Béla személyében az Ö méltó lelkészét, az egyház- 
kerületnek a kiváló püspököt, az evangélikusok első szombathelyi püspökét, 
akinek püspökké avatását és Szombathelynek egy második püspöki szék
hellyé tételét Kapi Béla kiváló egyéniségénél, tudásánál és képességeinél 
fogva ép úgy, mint Szily Jánosét, jelentős lendületet Ígérő mozzanatnak 
tartom a város fejlődésének történetében.

Ez az az esemény tisztelt ünneplő gyülekezet, amely ama benső érzé
seket váltja ki belőlünk és amely örömet kelt felekezeti különbség nélkül 
Szombathely város minden polgárában.

Ez az az esemény, amely a helyi felekezetek és azok főpásztorainak 
a felekezetközi béke ápolására irányuló közreműködésének reményében az 
áldásos jövő fényes perspektíváját tárja elénk városunk jólétének és 
virágzásának.

És ez az az esemény t. ünneplő gyülekezet, amely őszintévé, bensővé 
és meleggé teszi a mi üdvözlésünket az evangélikus egyházkerület és Kapi 
Béla püspök úr iránt, akinek hasznos és eredményes működésére bőséges 
áldásodat kérem tőled Uram, mindenható Isten!

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagyságos Polgármester Úr ! Mélyen tisztelt Uraim ! Hálásan köszönöm 

Szombathely r. t. városának szívből fakadt meleg üdvözletét. Méltóztatott 
említeni, hogy midőn Szombathely róm. kath. püspöki székhely lett, a város 
fejlődése hatalmas lendületet vett. Polgármester úr kifejezte azon remény
ségét, hogy Szombathelynek evang. püspöki székhellyé tevése hasonlóan



43

fejlődést fog biztosítani. Nem szeretném, ha bárki a hozzánk fűzött remény
ségben csalódnék, azért ki kell jelentenem, hogy ilyen mértékű és ilyen 
természetű lendületet mi nem ígérhetünk. Evangélikus egyházunk a maga 
evangéliomi egyszerűségével egészen máskép helyezkedik el az állami, tár
sadalmi, városi élet keretei közt. Nem hozunk vagyont, embertömeget, fényt. 
De mi is hozunk igaz, erkölcsi értékeket. Magunkkal hozzuk az evangéliom 
drága.kincseit: a szeretetet, istenfélelmet, a vallásosságotés erkölcsöt, a csiszolt 
életeszményt, a mások iránt való türelmességet, a felvilágosodás szellemét. 
Azok az eszmék, melyeket képviselünk s e templomban is hirdetünk, keresztül 
törnek a templom boltivein, rááradnak a városra, annak társadalmára s az 
erkölcsi és lelki fejlődésnek egyengetik útját. Ezt az értéket hozzuk magunkkal 
s őszintén Ígérem : minden erőmmel azon leszek, hogy itteni munkálkodásom, 
s Önök között lefolyó életem ezeket az értékeket élő értékekké tegye. 
Midőn hálás köszönetemet megismétlem, egyszersmind bizalommal kérem a 
magam, egyházam és egyházkerületem részére Nagyságos Polgármester Úr 
s az egész város vezetőségének és közönségének jóakaratát.

k) Jambrits Lajos polgármester űr üdvözlő beszéde.

(Kőszeg sz. kir. város tanácsa nevében.)

Méltóságos Püspök Úr! Kőszeg szab. kir. város tanácsa is tiszteleg, 
hogy a nemes város közönsége nevében bensőséges, meleg szeretettel kö
szöntse és üdvözölje Méltóságodat, püspökbeiktató díszes ünnepélyén. 
Kőszeg városában az ág. hitv. evang. egyházi élet traditionális, sok százados, 
fényes múlttal dicsekszik. Ez egyház intézményei pedig ugyancsak erős, 
egészséges alapon épültek fel. Mindez azt bizonyítja, hogy városunkban a 
vallásos élet sziklaszilárd alapkőn nyugszik, mert a nemes város közönsége 
a felebaráti szeretetet vallja hite erősségének. De a város és az ev. egyház, 
illetve intézményei vezetőinek mindig is megértő és együttműködő mun
kássága, míg egyrészt a hitélet zavartalan erősbödését biztosította, másrészt 
a város fejlődését is előbbre vitte, mert élt és él a város közönsége szivé
ben a felebaráti szereteten alapuló kölcsönös vallásos türelmesség, a fele
kezeti békesség, ami csak áldásos gyümölcsöt hozhat. Méltóságos Püspök 
Úr ! Miként a múltban, úgy a jövőben is meg akarja hozni Kőszeg szab. 
kir. város közönsége ev. intézményei fejlődésének biztosítására és gyara
pítására a tőle telhető áldozatokat, azért csak bizalommal tekintünk Méltó
ságod oly sokat Ígérő, nagy munkássága elé, s bizton reméljük, hogy Püspök 
Úr hathatós, értékes támogatása és jóakaratú pártfogása, csak újabb erős
sége lészen városunknak. Méltóságos Úr! Fogadja mégegyszer, kegyesen 
Kőszeg szab. kir. város közönségének általunk tolmácsolt osztatlan szere- 
tetét, örömteljes üdvözletét s nagyrabecsülését, azon hő óhajtással, hogy a 
jó Isten áldása legyen munkálkodásán.
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Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.

Nagyságos Polgármester Úr! Hálásan köszönöm Kőszeg szab. kir. 
város tanácsának meleg és megtisztelő üdvözletét, mely annál jobban esett, 
mert abban egyházunk iránt érzett régi rokonérzésük újabb megnyilatkozását 
látom. Jól méltóztatott rámutatni arra, hogy nemcsak történelmi, de egyházi 
tradíciók is megerősítik a város és egyházunk kapcsolatainak szálait. Bol
dognak érzem magamat, hogy erről megemlékezhetem s köszönetemet fejez
hetem ki azon nagylelkűségükért, melyet leánynevelő-intézetünkkel szemben 
tanúsítottak. Hiszem, hogy ezen intézetünk átalakulása a fejlődést szolgálja 
s eddigi hagyományaihoz híven, Kőszeg város kulturális fejlődését is emelni 
fogja. Kérem számunkra tovább is szives támogatásukat!

1) Kováts Sándor h. városbiró üdvözlő beszéde Körmend nagyközség
elöljárósága nevében.

Méltóságos és- Főtisztelendő Püspök Úr !
Körmend nagyközség elöljárósága és képviselete kiküldötteiként mély 

tiszteletünk jeléül jelentünk meg, hogy Méltóságodat magas tisztébe való 
beiktatása alkalmával legőszintébb szívvel üdvözöljük.

Kérjük a Mindenhatót, hogy Méltóságodat egyháza és a haza javára 
irányuló munkálkodásában jó egészség, megelégedés és boldogságban igen 
sokáig tartsa meg.

Egyben nem mulaszthatjuk el, hogy ez ünnepélyes alkalommal hálás 
köszönetünket kifejezésre ne juttassuk nagyközségünk közügyei és közintéz
ményei iránt hosszúidon keresztül tanúsított értékes munkálkodásáért. Isten 
fizesse meg !

Még csak arra kérjük Méltóságodat, tartson meg bennünket, körmendieket 
eddigi jóindulatában, barátságában és szeretetében, mint ahogy mi sem 
fogjuk a mi volt jó Nagytiszteletü Urunkat elfeledni soha, soha !

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.

Tekintetes Helyettes Városbiró Úr! Mélyen tisztelt Uraim! Fogadják 
hálás köszönetemet az otthonról hozott szíves üdvözletért. Rólam való meg
emlékezésük nemcsak azért értékes, mert kiérzem belőle szeretetüket és 
ragaszkodásukat, hanem mert 12 esztendei, becsületes igyekezetű munkám 
jutalmát látom abban. Legyenek meggyőződve, hogy Körmendről a legszebb 
emlékeket hozom magammal. Hálával, szeretettel gondolok irántam tanúsított 
jóindulatukra s mindig boldognak fogom érezni magamat, ha a városért, 
annak fejlődéséért valamit tehetek. Kérem : fogadják még egyszer hálás 
köszönetemet! Tartsanak meg szíves emlékezetükben!
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in) Dr. Viola Ödön Urnák, mint a szombathelyi ügyvédi kamara 
helyettes elnökének üdvözlő beszéde.

Méltóságos Püspök Úr !
Igaz érzéssel és mély tisztelettel csatlakozik a szombathelyi ügyvédi 

kamara azokhoz, akik a mai napon, de a messzi jövőre kihatólag, Méltó
ságodat köszönteni óhajtják.

Nem convetjtionális illemből, nem is kötelességből jelentünk meg, 
noha a körületünkét messze meghaladó nagy tudásának hire, értékes iro
dalmi tevékenysége, hatalmas szónoki képessége s amit először kellett volna 
említenem az evangéliumon alapuló puritán vallásban való buzgó tevékeny
sége ehhez igényt tarthat, — de megjelentünk mert ahhoz jogot formál
hatunk — bármily paradoxonnak látszanék is ez a kijelentésünk.

Csak fölületes nézésből és ferde nézőszögből kiindulva lehet valaki 
meglepetve ha mi, akik a jogot kereső közönségnek első tanácsadói vagyunk 
— úgy érezzük, hogy a jog ethíkája folytán közel állunk azokhoz a tanok
hoz, melyeknek hirdetése Méltóságodnak hivatása — kötelessége.

Az Isten papja hivatásos közvetítő az ember és az isteni igazság közt, 
mi ügyvédek az igazságot az emberek között közvetítjük. Mindakettő az 
ethika magaslatán áll.

Az erkölcsi alap képezi kiindulási pontját minden ethikának s midőn 
Méltóságod híveinek leikébe csepegteti a mindent fölülmúló erkölcsi meg
ismerést, amikor megerősíti őket a felebaráti szeretet, a béke, a szerénység 
és altruismus nagy gondolataiban, akkor az igazságérzet iránt teszi az 
embereket fogékonnyá s ezzel megkönnyíti és egyengeti a mi föladatunkat 
s részesévé tesz bennünket oly tevékenységnek, mely az embereket ideális 
irányban boldogabbá teszi.

Adja a gondviselés, hogy Méltóságod ez irányban sokáig lehessen út
mutatónk s mi lelkesedéssel fogjuk követni azt a fényes és melegítő fáklyát 
melyet Méltóságod erre hivatott személye tart kezében s mely ezt az utat 
megvilágítja.

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.

Tekintetes Alelnök Úr! Mélyen tisztelt Uraim! Valóban, dacára a 
látszólagos különbözőségnek, hivatásköreinknek vannak találkozó pontjaik. 
Régi ethikai megállapítás, hogy jog és kötelesség azonos fogalmak, de két 
különböző oldal felé érvényesülnek. Tiszteletreméltó s hálára kötelező 
munkával a jogot méitóztatnak védelmezni, mi pedig nemes törekvéssel a 
kötelesség kultuszát ápoljuk. A tudomány bizonysága szerint a minden 
kötöttség nélküli filozófiai ethika ugyan olt végződik, ha helyes úton, helyes 
normákkal dolgozik, ahol a theologiai ethika kezdődik. És én hiszem, hogy 
ugyan így különböző életpályán, különböző eszközökkel ugyanazt az erkölcsi 
világot szolgálhatjuk, melynek alapelveit a jog, kötelesség és igazság állítják



élőnkbe. Fogadják nagyon megtisztelő üdvözletükért őszintén érzett, hálás 
köszönetemet !

n) Nagytiszteletü Bancsó Antal theol. akadémiai igazgató üdvözlő
beszéde.

(A soproni theol. akadémia és egyházker. középiskolák nevében.)
Főtisztelendő Püspök Úr! Egyházkerületünk fő- és középiskolái és 

azok tanári testületéi nevében üdvözlöm a mai szép, emlékezetes ünnepen.
A nehéz idők, melyekben élünk, bénító súllyal nehezednek összes 

intézményeinkre, kiváltképen ev. egyházunkra is. És ha a jeleket meg
figyeljük, azok arra vallanak, hogy ev. egyházunkra az óhajtott béke beállta 
után is nehéz harcok várnak, melyek erejét és életképességét nehéz próbára 
teszik. Ezeknek a nehéz harcoknak megvívására egyházunknak erő és 
energiaforrásokra van szüksége. Egyike a legközelebbi és a múlt tapasztalatai 
által is kipróbált erőforrásoknak az iskola, amire nézve hiszen éppen a mi 
ev. egyházunkban terjedt el szállóigeként az a mondás, hogy az iskola az 
egyház veteményes kertje. Szép mondás, méltó és alkalmas arra, hogy ev. 
egyházunk egész iskolaügyi politikájának vezérlő elvévé legyen! És mi azt 
hisszük, hogy főtiszt, püspök úr igen nagy szolgálatot tesz egyházunknak 
és híven teljesíti iskoláink iránt tartozó kötelességeit, ha működése nyomán 
iskoláink nemcsak ama szállóige mondása szerint, hanem valósággal egy
házunk veteményes kertjei lesznek !

Mi kérjük a jó Istent, hogy főtiszt, püspök urnák nyújtsa ez irányban 
is szent hivatása betöltéséhez szent lelkének erejét és kisérje minden nemes 
törekvéseit atyai kegyelmének áldásával !

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagytiszteletű Akadémiai Igazgató Úr! Mélyen tisztelt Igazgató és Tanár Urak!

Hálásan köszönöm azt a megtisztelő és értékes bizalmat, mellyel 
megajándékozni kegyeskedtek. Én is vallom, hogy egyházunk hatalmas 
erőforrása az iskola s hivatalos működésemben igyekezni fogok ezt az 
igazságot minél inkább élővé tenni. Bizonyos azonban, hogy az iskola 
maga is csak akkor töltheti be hivatását, ha önmagában is erőforrásokkal 
rendelkezik. Hálával és megnyugvással mutatok rá ez alkalommal is arra, 
hogy tanári testületünk egyházias szellemében ilyen megbecsülhetetlen erő
forrás birtokában vagyunk. Mert hiába! Tanterv, tananyag-beosztás nem 
oldja meg a felekezeti iskolák problémáját. Az iskolákkal még inkább, mint 
minden más emberi szervezettel úgy vagyunk, hogy annak hivatásbetöltése 
az emberek lelkén és lelkületén keresztül oldódik meg. Mikor ezt már most 
hálával megemlítem, azt az Ígéretet teszem : mindig arra fogok törekedni, 
hogy azokat, kiket tanári katedráinkra ültetünk, necsak tanári hivatásukkal 
jegyezze el lelkületűk, hanem egyházunkkal is. Szívesen ajánlom fel munka-
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erőmet iskolaügyünk szolgálatára s hiszem, hogy együttes munka képes 
lesz legyőzni a világháború befejezése után bizonyára mutatkozó nehézségeket.

A m. t. küldöttségben legfontosabb intézetünk, theologiai akadémiánk 
képviselőit is látom. Ha theologiánk helyzetére és hivatására gondolok, 
mindig olyannak látom, mint a hegytetőre épített templomot. Oltára mellől 
tiszta forrásvíz bugyog, kiárad a templom ajtaján, alácsörgedezik a völgy 
mélyébe s új életet, új tenyészetet, új virágzást biztosít egyházi életünknek. 
Büszke vagyok arra, hogy theologiánk m. t. tanári karának üdvözletét is 
megköszönhetem s munkaerőmet és szolgálatomat nékik is felajánlhatom.

Végül engedjék meg, hogy köszönetembe egy egyéni hangot elegyít
hessek. Végtelenül jól esik és ezt külön is mély hálával köszönöm, hogy 
tanintézeteink üdvözletét éppen Nagytiszteletü Akadémiai Igazgató Úr volt 
szíves tolmácsolni, kihez engem a hála, szeretet és emlékezés száz és száz 
felejthetetlen köteléke kapcsol. Lábainál ültem s hallgattam tanítását. Élet- 
útamra magammal vittem kikristályosodott egyéniségének, biztos itéletű 
lelkének, határozott vonalú jellemének kitörölhetlen hatását. Bűnt követnék 
el a lelkem igaz érzése ellen, lia hallgatnék minderről. Boldog vagyok, 
hogy mikor a megtisztelő üdvözlésért mindnyájuknak hálás köszönetét 
mondok, ezt úgy tehetem, hogy az ő jobbját szorítom s az ő áldását kérem.

o) Krug Lajos egyházkerületi tanító, egyesületi elnök úr 
üdvözlő beszéde

(Az egyházkerületi tanítóegyesület nevében.)
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr!

Nem megszokott, üres frázis, de való igaz, hogy kellemes kötelességet 
teljesítünk ma, midőn az egyházkerületi tanítóság képviseletében megjelen
tünk M. és F. Püspök Úr kegyes színe előtt azért, hogy szeretetünknek, 
bizalmunknak s egyúttal mély hódolatunknak is illő alakban adjunk kifejezést.

A szivünket hoztuk ide s a szeretet vezérelt bennünket, mert az eddig 
tapasztaltakból tudjuk, hogy hasonló, meleg érzelem árad felénk főpásztorunk 
nemes kebléből is. És ez természetes !

Boldogult nagyatyja áldott emlékét, mint kiváló, derék tanítóét, egy 
virágzó község hálás kegyelete őrzi ; közbecsülésnek és országos hírnévnek 
örvendő édesatyjához pedig szeretettel párosult tisztelettel tekint fel a 
gyermeknevelés szent misztériumába beavatott tanitómesterek egész, nagy 
gárdája ! Családjában a tanító működésének megbecsülése, magasztos hiva
tásának igaz súlya szerint való teljes értékelése: tradíció !

Érthető tehát a mi határtalan nagy örömünk, amiért a legmagasabb 
egyházi állásban éppen azt a férfiút üdvözölhetjük, — aki vér, a mi vérünk
ből — és akit a kölcsönös érzelmi kapcsolat révén is joggal a miénknek 
vallhatunk !

Ma visszafelé tekintő szemmel kutatjuk a multat, hogy a jövőbe 
lássunk !
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Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úrnak múltja kitárt könyvként 
fekszik előttünk. A munka acélos jegyében íródott annak minden betűje. 
Hiszen annak a megbecsült munkás múltnak gyönyörű ünnepe, apoteózisa 
ez a mai nap!

Egyházunknak is éltető eleme a munka! Csodálatos sikereinek titka 
e varázslatos szóban rejlik. — Ennek tisztító tiizében forrnak össze hit
életünknek összes erőtényezői és edződünk mi is a haladás tántoríthatatlan 
bajnokaivá a jövőben.

A tanítóság pedig örömmel veszi ki részét az egyházépítés nehéz, küz
delmes fáradalmaiból és eközben nem kapkod naiv lélekkel csábitó jel
szavak után, hanem becsülettel teljesíti kötelességét. És mindaz, amit ezért 
kér, amit kíván, nem más, mint az, hogy az egyház és iskola hűséges szol
gálatában mindenkor és mindenütt azt a helyet tölthesse be, mely művelt
sége-, képessége- és szakképzettségénél fogva méltán megilleti!

Jeligénk: mindenkinek a magáét! De ezzel kapcsolatban megdönthe
tetlen tételként hirdetjük azt is, hogy egyház és iskolának, e két, közös 
gyökérből táplálkozó hatalmas törzsnek a jövőben még sokkal inkább, mint 
eddigelé, kell egymás mellett, egymást támogatva, erősítve fejlődnie, hogy 
összeboruló koronáik vetette árnyékában egykor boldogan pihenhessünk meg 
mindnyájan.

Én a magam részéről nem tudnám elképzelni az egyházat iskola 
nélkül. Azért megingathatatlan, erős meggyőződéssel vallom, hogy tud pros
perálni, a versenyből győztesen kikerülni ezen mi féltve gondozott intéz
ményünk az egyház védő szárnyai alatt is : ha kellő szakértelemmel, áldozat- 
készséggel és odaadással támasztjuk alá, itt-ott talán kissé megroppant 
pillérjeit.

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úrnak ma elhangzott gyönyörű 
székfoglalója hatalmas perspektívát nyitott a népnevelésnek is. Mi tehát 
nyugodt lélekkel látjuk ügyünket erős, dolgos kezeiben — s mivel úgy 
érezzük, hogy egyházkerületünk tanítósága és főpásztora közt a jövőben is 
csak az az ideális érintkezési mód marad érvényben, mely eddig is a lelket
fogó, benső családi együttlét kedves hangulatát keltette és bizalmat, szere- 
tetet érlelő meleg légkört teremtett körülöttünk, — de mivel tudjuk, hogy 
bölcs irányítása mellett nemcsak az egyházra, hanem bizonyára az iskolára 
is a fejlődésnek, haladásnak, alkotásnak új korszaka virrad: lelkesedéssel 
és szívünk mélyéből fakadó örömmel üdvözöljük főpásztori székében !

A Mindenható gazdag áldása legyen Méltóságos és Főtisztelendő 
Püspök Úr működésén. Tartsa meg a jóságos Isten fiatalos, törhetlen alkotó 
erejében, nemes munkakedvében mindnyájunk üdvére, egyházunk és iskolánk
dicsőségére sok éven át!
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Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Tekintetes Egyházker. Tanítóegyesületi Elnök Úr! Tekintetes Tanító 

Urak ! Jól méltóztatott rámutatni arra, hogy családunkban a tanítóság iránti 
szeretet s munkájuknak megbecsülése hagyományos örökség. Az én lelkembe 
is annak leikéből áradt át ez a megbecsülő szeretet, ki akárminő állásba 
helyezte az isteni gondviselés, mindig néptanítónak érezte, vallotta és mutatta 
magát. És én boldognak érzem magamat, hogy a tanítóság iránt érzett 
szeretetemet, melyet nemes munkájuk igaz értékelése még inkább fokoz, új 
állásomban alkalmam lesz cselekedetekben is kifejezésre juttatnom.

Nagy gyönyörűséggel és megnyugvással hallgattam az egyesületi elnök 
úr üdvözletét, annál inkább, mert abban bizalmuk nyilvánítása mellett, saját 
meggyőződésem alaphangját is megtalálom. Az én hitem szerint is az 
evangélikus népiskola egyházunk erőssége, ahoz ragaszkodni, azt védelmezni 
szent kötelességünk. De vallom azt is, hogy szükségünk van evangélikus 
iskolaprogrammra s annak megvalósítására anyagi áldozatokat hozva, teljes 
erővel törekednünk kell. Őszintén Ígérem, hogy munkaerőm és érdeklődésem 
nem fog hiányozni ezen szent munkából. Meggyőződésem az is, hogy a 
tanítóságnak az egyházunkban végzett munkának megfelelően kell elhelyez
kednie egyházi életünkben, annak közigazgatási formáiban s őszintén Ígérem 
nemcsak a magam, hanem egyházam nevében is, hogy ezen alapelvnek 
érvényesítésére őszintén törekedni fogok.

Isten áldását kérem az* egyházkerületi tanítóegyesületre, az egyház- 
kerület egész tanítóságára, egyházépítö, vallásosság erősítő munkásságukra. 
Bizalommal kérem támogatásukat s hálás szívvel köszönöm üdvözlésüket!

p) A körmendi ev. egyházközség és nőegylet nevében.
Dr. Hübner János kir. közjegyző beszéde.

Méltóságos Püspök Úr ! Evangélikus egyházunk s a közélet nagynevű 
repraesentánsai, előkelő testületéi után legyen szabad nekünk is, a körmendi 
evang. gyülekezet s a körmendi evang. nőegylet szerény küldötteinek néhány 
pillanatra Méltóságod elé járulnunk.

A dunántúli egyházkerület valamennyi gyülekezetére nézve örömteljes, 
nagy nap ez a mai, melyen új püspöke százezrek bizalmából s a Minden
ható Isten küldetéséből elfoglalta főpásztori székét. A körmendi gyülekezet 
is örvendez az örvendezőkkel, de az ő helyzete mégis más, mint a többieké. 
Hasonlatos ő ama szegény anyához, ki menyegzőre kiséri az ö legkedvesebb, 
az ő legjobbik fiát. Ennek ugyan örömtől repes a szíve drága fia boldogságán, 
mégis fáj neki, hogy azután őt már nem egyedül a magáénak vallhatja.

A körmendi evang. gyülekezet is az öröm s a bánat e váltakozó érzé
sének hatása alatt áll ; mert bár az öröme és büszkesége is határtalan e 
mai napon, mégis a fájdalom egy örömcsöppje vegyül abba, mivel a püs-

4
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pöki szék betöltésével a gyülekezet elvesztette a legjobbat, a legértékesebbet, 
a legnagyobbat, amije csak volt, — elvesztette az ő lángelméjű, apostoli 
lelkű, köztisztelet s szeretet által övezett lelkipásztorát.

E széleskörű ünnepség nem adhat nekünk alkalmat azoknak a hervad
hatatlan érdemeknek s maradandó alkotásoknak felsorolására, melyek Mél
tóságod egy évtizedet meghaladó körmendi működéséhez fűződnek, nem is 
akarjuk e rohanós perceket erre felhasználni.

A mi megjelenésünk célja ma az, hogy e felemelő, e magasztos 
ünnepségen mi is a lelkünk melyéből fakadó örömmel és tisztelettel üdvö
zölhessük Méltóságodat, mint a dunántúli ev. egyházkerület immár beiktatott 
s felavatott új püspökét, — hogy ünnepélyes tanúságot tehessünk a körmendi 
ev. gyülekezet s nőegyletnek Méltóságod, mint szeretett volt lelkipásztora 
s vezére iránt táplált, soha el nem múló hálájáról, — hogy gyülekezetünk 
s nőegyletünk részére főpásztori jóindulatáért a jövőre nézve is esedezzünk, — 
és hogy végül a jó Isten áldását kérjük Méltóságodnak nagy dísszel, de 
nem kisebb gonddal s felelősséggel járó apostoli hivatásában evang. egy
házunk s a köz javára teendő minden lépésére !

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagyságos Presbiter Úr! Szeretett híveim! Úgy szólok hozzátok, 

mint lelkipásztor a híveihez s meleg szeretettel köszönöm, hogy mikor 
életem emez Isten kegyelméből való ünnepnapja elérkezett, ti is eljöttetek 
s magatokkal hoztátok szeretett gyülekezetem szeretetét és ragaszkodását. 
A jó Isten áldjon meg érte ! Tizenkét esztendő együttérzése, közös imád
kozása és közös munkája fűz össze. Ennek emlékeit még a válás sem 
szakíthatja el.

Mégegyszer köszönöm úgy a gyülekezet, mint a nőegyesület szeretetét 
és ragaszkodását!

q) A körmendi irodalmi s daloskor üdvözlete.
Markó István alelnök üdvözlő beszéde.

Méltóságos Püspök Úr! Megjelentünk mi is, hogy tanúbizonyságot 
tegyünk azon nemes összetartozandóságról és szeretetteljes, kedves viszonyról, 
mely méltóságod és a körmendi irod. és dalosegyesület s annak minden 
egyes tagja között egy ideális és nemes ügy szolgálatában szivünket és 
lelkünket 10 év hosszú során összehozta, egybekapcsolta és egyesítette.

Mi különösen jóleső örömmel láttuk és hallottuk, hogy az előt
tünk itt megjelent díszes és előkelő küldöttségek elhozták az elismerés, a 
nagyrabecsülés és tisztelet pálmáját, el azt a feltétlen hódolatot, mely a 
közülünk annyira kiválónak, jelesnek az emberi szív és ész törvénye szerint 
kijár; mi is elhoztuk mindazt, de a mi tiszteletünket és hódolatunkat egy
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lelkes, ideálisan szép és nemes ügy szolgálatának hevében megtisztult sze
retet színaranya fogja körűi s annak fehérsége ragyogja be, az teszi azt 
maradandóbbá, közvetlenebbé és nemessé s az emelt fel minket annyira 
szeretett kedves családja tagjaivá.

Ezeknek az érzéseknek mélységével, tisztaságával köszöntve, kérjük a 
jó Istent, hogy magas és magasztas méltóságában tartsa meg hosszú éveken 
át szeretett hazánk és Isten szolgálatában testi és szellemi erejének teljes
ségében, ugyanakkor mély tisztelettel, igaz szeretettel kérjük Méltóságodat, 
hogy a magyar dal és a tiszta nemzeti kultúráért rajongó lelke tűzét, mely
nek fénye ragyogta be a dalosok nem minden tövis nélkül való utait, hagyja 
közöttünk továbbra is, — idők végéig, — hadd jelezze, világítsa meg a célt, 
amelyet Méltóságod lelkesítő szava tűzött ki elénk s mely felé haladtunkban 
babér koszorúzta homlokunkat ; e koszorú legszebb levelén, soha el nem 
halványodó fénnyel ragyog Kapi Béla neve.

Kérjük, hagyja közöttünk lelke tűzét, szíve meleg szeretetét s mi itt 
— e szent helyen — ezen ünnepélyes órában férfias szóval fogadjuk, hogy 
Kapi Béla nevére mindenkor büszkék, szelleméhez hívek, emlékezetéhez 
méltók, szeretetére érdemesek maradunk !

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Tekintetes álelnök Úr! Mélyen tisztelt Uraim! Hálásan köszönöm, hogy 

mai ünnepünkre elhozták annak az egyesületnek üdvözletét, mellyel oly 
egyetértő lélekkel dolgoztam és lelkesedtem. Köszönöm bizalmuk kifejezését 
is s kérem : őrizzék meg egyesületük nemes hagyományait. A szép és igaz 
szolgálásával végezzék el városunkban azt a kulturális feladatot, mely tár
sadalmunkat munkás tagként beilleszti nemzeti közösségünkbe. Fogadják 
még egyszer hálás köszönetemet !

r) Dr. László Kálmán felügyelő úr üdvözlő beszéde.
(A szombathelyi prot. egyházközség és nőegylet nevében.)

Méltóságos és Fötisztelendő Püspök Úr ! Az üdvözlő küldöttségek között 
utolsók vagyunk mi, a szombathelyi ecclésia és nőegylet tagjai.

így van ez rendén, hisz házi gazdák vagyunk, a mi lelkészünk ma- 
gasztosúl ebben az ünnepi órában püspökké és abból a fényárból, ami hom
lokát övezi, ránk, ecclesiája tagjaira is vetődik néhány halvány fénysugár.

Ám, ha utolsók vagyunk is az üdvözlők között, elsők akarunk és fo
gunk is lenni azok között, akik Méltóságodat szeretettel, tisztelettel és nagyra
becsüléssel veszik körül és megédesíteni kívánják szombathelyi lelkipásztor
kodását.

4*
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És ezzel szemben nincs más kérésünk, mint az, hogy főpapi gondjai 
közül ne vesse ki a mi szerény gyülekezetünk gondját sem, hanem segítsen 
nekünk azt bölcseségével, tekintélyével felvirágoztatni, az egyházkerület első 
gyülekezetei közé emelni, minket, nyáját pedig táplálja az Isten igéjével, 
őrködjék felettünk éber figyelemmel, ne hogy csak egy is közülünk meg- 
tévelyedjen, hanem inkább megtérjen és éljen !

Isten vezérelje Méltóságod lépteit!

Méltóságos és Főtisztelendő Kapi Béla püspök úr válasza.
Nagyságos Felügyelő Úr! Mélyen tisztelt Küldöttség! Fogadják hálás 

köszönetemet figyelmükért, hogy a mai napon jókívánságaikról s velem 
érzésükről biztosítani szíveskedtek. Annál jobban esik bizalomnyilvánításuk, 
mert ebben előfeltételét látom sikeres munkálkodásomnak. Legyenek meg
győződve arról, hogy a szeretetet szeretettel, a bizalmat bizalommal meg
hálálni igyekezem. Azt szokták mondani, hogy amelyik gyülekezet püspököt 
nyer, elveszíti lelkészét. Ezzel szemben azt az Ígéretet teszem, hogy dacára 
püspöki hivatáskörömnek, mindenkor igaz lelkipásztoruk kívánok lenni, ki 
egész szívvel és lélekkel, teljes odaadással munkálkodik gyülekezetében. 
Éhez a munkához kérem mindnyájuk támogatását. Köszönöm a gyülekezet 
s a nőegyesület megtisztelő üdvözletét s magamat szíves jóindulatukba 
ajánlom !

25. Egyházkerületi felügyelő úr jelenti a közgyűlésnek, hogy Főtiszt, 
püspök úrhoz beiktatása alkalmából a következő előkelő egyéniségektől és 
testületektől érkeztek üdvözlő táviratok és levelek:

Távirati üdvözlést küldtek a következők!
Mélt. és Főtiszt. Gyurátz Ferenc úr, a dunántúli ev. egyházkerület le

mondott püspöke.
Nagymélt. Jankovich Béla m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr.
Nagymélt. Zsilinszky Mihály úr, a bányai egyházkerület volt felügyelője.
Földváry Elemér úr.
Batthyányi László herceg és hercegné.
Mélt. és Főtiszt. Tüdős István püspök és Mélt. Dókus Ernő főgondnok 

urak, a tiszáninneni ref. egyházkerület nevében.
Nagymélt. Darányi Ignác ref. fögondnok úr.
Mélt. Dr. Zsigmondy Jenő úr, a bányai egyházkerület felügyelője.
Mélt. és Főtiszt. Geduly Henrik úr, a tiszai egyházkerület püspöke.
Mélt. Szentiványi Árpád úr, a tiszai egyházkerület felügyelője.
Mélt. Rákosi Jenő úr, a Dunántúli Közművelődési Egyesület nevében.
Bernáth István úr, a Kálvin-szövetség elnöke.
A bonyhádi ev. főgymnasiuin tanári testületé.
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Nagyt. Gyürky Pál űr, az egyet, lelkész! nyugdíjintézet ügyyivője. 
Proliié Henrik pozsonyi alesperes úr.
Nagys. Gueth Gyula országgyűlési képviselő úr.
Méltóságos Vargha Gábor udv. tanácsos, országgyűlési képviselő úr. 
Nagys. Dr. Antal Géza országgy. képviselő, ref. egyházker. főjegyző úr. 
Mélt. Balás Béla úr, Zalavármegye főispánja.
Mélt. Baán Endre úr, Sopronvármegye főispánja.
Zalavármegye alispánja.
Somogyvármegye alispánja.
Nagys. Hajas Antal úr, Sopronvármegye alispánja saját nevében. 
Ugyanaz Sopronvármegye közönsége nevében az évnegyedes rendes 

közgyűlésből.
Losonczy L. ref. kollégiumi tanár.
Borsos István pápai ref. kollégiumi tanár.
Dr. Berzsenyi Jenő egyházközségi felügyelő úr Siklósról.
Mayer Károly szentgotthárdi egyházfelügyelő úr.
Petrik Dezső nagykanizsai egyházfelügyelő.
Király Ernő selmeczbányai ev. líceumi igazgató űr.
Fejér Lajos volt soproni főgimn. tanár úr.
A bajai ev. egyházközség.
A kemenesmagasi ev. egyházközség.
A vágodi ev. egyházközség.
A sárszentmiklósi ev. egyházközség.
A körmendi ref. egyházközség.
Meleghangú levélben üdvözölték egyházkerületünk új püspökét be

iktatása alkalmából a következők:
Mélt Beniczky Árpád úr, a dunáninneni ev. egyházkerület felügyelője. 
Az erdélyi szász ev. consistorium elnöksége.
Nagyt. Eősze Zsigmond alesperes úr.
Héring Zsigmond egyházker. pénzügyi bizottsági elnök úr.
Hajnal Endre soproni főiskolai felügyelő úr.
Nagymélt. Ernuszt Kelemen v. b. t. t. úr.
Nagyt. J ánossy Lajos ev. esperes úr.
Az egyházker. közgyűlés mindezeket a szívélyes üdvözlő táviratokat 

élénk éljenzéssel vette tudomásul, úgy szinte az imént felsorolt üdvözlő
leveleket is.

26. Az egyházkerületi közgyűlés — egyházkerületi felügyelő úr indít
ványára — elhatározza, hogy megválasztott püspökének hivatalba lépése a 
nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak bejelentendő 
s arról az egyetemes felügyelő úr és a társegyházkerületek hivatalosan 
értesítendők.
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27. Az egyházkerületi közgyűlés — Főtiszt, püspök úr indítványára — 
hálás köszönetét fejezi ki Mélt. és Főtiszt. Scholtz Gusztáv püspök urnák a 
beiktatási functió elvégzéséért ; nemkülönben meleg köszönetét nyilvánítja 
a szombathelyi egyházközség női karának a megható szép karénekért ; úgy
szintén meleg köszönettel adózik Károlyiné Thiering Mathild úrnőnek a 
megható egyházi énekek betanításáért, valamint Takáts Margit urleánynak 
a szép szólóénekért.

28. Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy a mai lélekemelő 
egyházi ünnepélyünkön elhangzott összes épületes imák, beszédek és üdvözlő 
táviratok egész terjedelmükben jelen közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétessenek.

29. A püspökválasztásra vonatkozó szavazatok és jegyzőkönyvek az 
egyházkerületi levéltárban elhelyeztetni rendeltettek.

30. A jövő évi rendes egyházkerületi közgyűlés helyéül Sopron sz. kir. 
város tűzetett ki; a soproni ev. egyházközség meghívására.

31. Több tárgy nem lévén, a közgyűlés Főtiszt, püspök úr buzgó 
imájával bezáratott.

Dr. Berzsenyi Jenő,
e g y h á zk e rü le ti felügyelő .

Kapi Béla,
pü sp ö k .

Jegyezte :
Dr. Ajkay Béla,

eg y liázk e r. v. fő jegyző.

Dr. László Kálmán. Farkas Mihály,
h it. b iz . tag.

Varga Gyula,
b iz . tag.

Károlyi Endre.



SZOMBATHELY
VASVÁRMEGYE NYOMDA VÁLLAL AT 

1917.



Jegyzőkönyv.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1917. évi szep

tember hó 26. és 27. napjain mélt. és főtiszt. Kapi Béla püspök 
és mélt. dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő urak társelnök
lete mellett Sopronban rendes évi közgyűlését tartván,

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

I. A z  egyházkerület tisztviselői karából: Pálmai Lajos egyházkerületi 
egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla egyházkerületi világi főjegyző, Németh Károly 
egyházkerületi egyházi aljegyző; Fischer Elemér egyházkerületi világi aljegyző, 
Héring Zsigmond egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök, Berecz Ábel és 
dr. Kluge Endre egyházkerületi ügyészek, Károlyi Endre egyházkerületi gyám
intézeti világi elnök, Szabó Kálmán egyházkerületi számvevő, Ihász Ferenc 
egyházkerületi ellenőr, Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros, Bothár Dániel 
egyházkerületi levéltáros, László Miklós püspöki titkár.

II. A z  egyházmegyék képviseletében :
7. Győri egyházmegyéből :
Megbízó levéllel : Egyházi részről : Kovács Zsigmond és Kovács István 

lelkészek ;
Világi részről: Dr. Fischer Gyula és Strasser Sándor;
Jegyzőkönyvi kivonattal: Révész Sándor, Kiss Samu, Ihász László, 

Isó Vincze, Horváth Béla, Petőcz Ferenc, Kovács István lelkészek ; Kiss Lajos, 
Benedek Vince, Nagy Lajos tanítók.

2 Kemenesaljái egyházmegyéből : Varga Gyula esperes és dr. Ostffy 
Lajos egyházmegyei felügyelő ;

Megbízó levéllel: Egyházi részről: Mód Aladár és Kovács Mihály 
lelkészek ;

Világi részéről: Dukai Takács Ferenc és Hrabovszky Mór ;
Jegyzőkönyvi kivonattal : Kutas Kálmán, Nagy Sándor, Mészáros István, 

Szabó István, Tompa Mihály, Nagy István lelkészek, Nagy Pál, Horváth Ernő, 
Grimer Károly. Mihály Gyula, Mihály Sándor, Károlyi Endre, Berzsenyi 
Dez ő világiak, Szabó László, Weber Gyula Varga Dénes, Horváth Lajos, 
Gősi Ferenc, Nits István, Cseri Ferenc tanítók.

1
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3. Külső Somogyi egyházmegyéből : Németh Pál esperes;
Megbízó levéllel: Egyházi részről: Seregély István lelkész;
Világi részről : Győrffy János és Mikler Győző ;
Jegyzőkönyvi kivonattal : Mesterházy Sándor, Horváth Olivér, Szalay 

Mihály, Káldy József lelkészek, dr Andorka Elek világi, Fuchs Pál, Cs-dáry 
Kálmán, Heritz Sándor, Binczy Dániel, Wölffel Gyula tanítók.

4. Soproni alsó egyházmegyéből : Farkas Mihály esperes ;
Megbízó levéllel : Egyházi részről : Mikolás Kálmán lelkész ;
Világi részéről : Dr. Merterházy Ernő ;
Jegyzőkönyvi kivonattal: Fárkas Elemér, Berecz Gábor és Mátis Károly 

Jelkészek ; Rupprecht Olivér, dr. Takáts József, Simon Géza, Pethő Pál, Takáts 
Lajos, Bakó János, Szilvássy Dénes világiak ; Molnár Sándor, Szíj Lajos, Kiss 
Sándor, Csizmadia Ferenc Takáts József, Nagy Kálmán, Major Samu tanítók.

5. Soproni felső egyházmegyéből : Scliotz Ödön esperes és dr. Zergényi 
Jenő egyházmegyei felügyelő ;

Megbízólevéllel: Egyházi részről: Breyer Jakab és Ludig Gusztáv 
lelkészek ;

Világi részről : Dr Heimler Károly és dr. Brunner Emil ;
Jegyzőkönyvi kivonattal : Menyhárd Frigyes, Ziermann Lajos Schrödl 

József, Kasper József, Lauff Géza, Bothár Mihály, Frank Károly, Scherlacher 
Sándor, Fiedler Károly, Szovják Géza lelkészek, Lahne Vilmos, Stark Lajos, 
Jány Ferenc, Töpler Lajos, Friedenreich Endre, Albrecht Alfréd, Becht Rezső 
világiak ; Laschober Gusztáv igazgató, Thirring Sámuel h. igazgató, Frühwirth 
Károly és Pós Lajos nyug. igazgatók, Altdörffer Viktor karnagy, Geleji Frigyes, 
Gömbös Gyula, Krug Lajos, Gráf Sámuel, Kiss József, Ritter János, Ulreieh 
Gyula, Göhring Teofil, Purt Gyula, Molnár Gyula, Klug Gyula, Kappel Frigyes, 
Emericzy Géza, Schrauf Endre, Kühn János, Hutter Rezső, Weber Samu. 
Veisbis Jenő, Kleinrath Ágost, Raiger Lajos, Kasztner József, Benedek Ottó, Neu
bauer Károly, Schöpf Ernő, Polster Róbert, Schad János, Kmdler Mihály tanítók.

6. Iolna-barűnya-somogyi egyházmegyéből : Horváth Sándor főesperes
Megbízó levéllel-. Egyházi részről : Németh Sándor, Schöll Lajos, Haniffel

Sándor, Müller Róbert lelkészek ;
Világi részről : Dr. Grosch József, Dohmann Miklós, Knabel Vilmos ;
Jegyzőkönyvi kivonattal: Baldauf Gusztáv, Vértesi Zoltán, ifj. Straner 

Vilmos, Hanzmann Károly lelkészek, dr. Kring Jenő, Visnya Ernő „világiak.
7. Vasi felső egyházmegyéből : Beyer Teofil főesperes ;
Megbízó levéllel: Egyházi részről: Seregély Béla és Ebenspanger Sán

dor lelkészek ;
Világi részről : Pranger József és Freyler Lajos ;
Jegyzőkönyvi kivonattal : Donner Frigyes, Pummer Adolf, Balikó Lajos, 

Czipott Géza, Sparas Elek, Rajter János, Kirchknopf Janos lelkészek ; Terplán 
Kornél, Kirnbauer Lajos, Szakonyi István, Czeke Gusztáv világiak ; Leyrer 
fános, Pammer Gyula, Bácz Kálmán tanítók.
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8 Vasi közép egyházmegyéből : Kund Sámuel esperes és dr. László 
Kálmán egyházmegyei felügyelő ;

Megbízó levéllel : Egyházi részről : Nagy György és Luthár Ádám 
lelkészek ;

Világi részről : Dr Berta Benő ;
Jegyzőkönyvi kivonattal : Zongor Béla, Darvas Aladár lelkészek, Ajkay 

Elemér, Radó Lajos, Szigethy Sándor világiak, Róth Kálmán tanító.
9. Veszprémi eyy házmegy éböl : Takáts Elek esperes, dr. Kluge Endre 

egyházmegyei felügyelő ;
Megbízó levéllel : Egyházi részről : Dr. Mohácsy Lajos és Horváth Sán

dor lelkészek;
Világi részről : Mihályi Sándor.
Jegyzőkönyvi kivonattal: Jakab Iván, Ihász Mihály, Nagy Kálmán, 

Bálsi József, Görög Ernő, Endreffy János, Molnár Gyula, Síkos Gyula lel
készek, Baráth József, Kovács József, Nánik Péter.

10. Zalai egyházmegyéből : Magyari Miklós esperes ;
Jegyzőkönyvi kivonattal: Zsirai Lajos lelkész
III. A  tanintézetek képviseletében : Bancsó Antal, Hollós János, Sirnkó 

Endre, Arató István, Németh Sámuel, Gyalog István igazgatók, Kapi Gyula 
és Papp József nyug. tanitóképzőintézeti igazgatók.

M e l y  a l k a l o m m a l :
A közgyűlés megnyitását megelőzőleg a reformáció négyszázados évfor

dulójának emlékére ünnepi istenitisztelet tartatott a zsúfolásig megtelt temp
lomban, melynek keretében Ziermann Lajos soproni lelkész buzgó imát mondott 
és felolvasta a 42. zsoltárt.

Megható karének után főtiszt. Kapi Béla püspök ur magasszárnyalásu 
emlékbeszédet mondott a zsidókhoz irt levél 10. fejezet alapján kiváló ékes
szólással és a mélyenérzett vallásos hit meggyőző erejével mutatott rá a 
reformációnak nemcsak vallási, hanem az emberiségre gyakorolt rendkívüli 
jótékony hatására is, mindvégig magával ragadva a feszült figyelemmel hallgató 
nagyszámú hivőközönséget.

1 . Az istenitisztelet végeztével Dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő ur a következő tartalmas beszéddel nyitotta meg a közgyűlést :

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés !
Szivem mélyéből melegen üdvözlöm ez ünnepélyes alkalomra szép szám

mal összegyűlt híveinket és vendégeinket, akik szívesek voltak jelenlétükkel 
gyűlésünket megtisztelni és ezáltal ünnepélyünk fényét emelni.

Évi rendes közgyűlésünk tárgysorozatát megelőzőleg elröppen lelkünk 
négy évszázad felett és száll oda, ahol egy augustinus barát kalapács-ütése 
alatt kipattant szikra lángba borította Németországot és onnét terjedt, lángolt 
és világolt országokon keresztül. Annak melegétől mindenfelé megolvadtak és



6

lehullottak a bilincsek zárai, melyek a lelkiismereti szabadságot fogva tar
tartották. Azok az országok, ahol ezt a lángot lohasztani vagy eloltani az 
uralkodó hatalom nem tudta vagy nem akarta, a népek szellemi vezérei lettek, 
anyagiakban is megerősödve. Ez utóbbi az oka most a két leghatalmasabb 
prot. állam összecsapásának a világhatalomért, melybe majdnem az egész 
föld kereksége belesodródott.

De küzdés az élet, küzdés nemcsak politikai, de egyszermind egyházi 
téren is. Így történt, hogy az a fénysugár, mely a reformáció hajnalán a 
lelkekbe világított, csak félszázadon át maradt meg hazánkban eredeti tiszta 
fehér fényében.

Az elébe állított vitatkozások és gyűlölködések prizmáján keresztül meg
tört az különböző színekre.

Azóta négy század folyamának határánál állunk és még nem találtuk 
meg azt a lencsét — a mindeneket eltűrő, mindeneket elfeledő szeretetet, — 
mely a szétbontott sugarakat ismét egy pontba egyesítse. Még mindig nem 
követjük mindenben az apostol intését: „Öltözzétek fel a szeretetet, mint anjely 
a tökéletességnek kötele“ (Kol. 111. 14). Még mindez ideig nem szállott reánk 
a pünkösdi lélek, mely egy akaratra vezetne bennünket

Tagadhatatlan, hogy voltak mozgalmak hazánkban régebben is az egye
sülés létesítésére.

Már az 1791-iki zsinat előkészítette az uniót a reformátusokkal. Sajnos, 
hogy annak határozatai szentesítést nem nyertek. Következett az 1830 május 6-iki 
kéri egyezség, melynél részletesebb és bővebb az 1833. május 15-iki nagy- 
geresdi egyezség.

Végtelen kár, hogy egyes pontoknak be nem tartása és félreértések miatt 
mind a két egyezség felbomlott.

Az 1840-es években gr. Zay, b. Prónay, Telekiek, Török Pál és Székács 
József igyekeztek az egyesülést létrehozni, de az 1848-iki szabadságharc, mely 
minden a hazát illető ügyeken kiviili mozgalmat meghiúsított, .ezt is megbé
nította s egyedüli eredménye lett egy később Budapesten felállított közös 
theol. akadémia, amely szinte csak rövid életű volt.

Mindez ideig maradandóig — nem ugyan az organisation és hitcik
kekre nézve — elsőiben egy katholikus four 1878-ban hozott minket némileg 
össze. Végvezekényi b. Baldácsy Antal 1876. október 9-ikén örökalapitvány 
és ajándékozás címén összes vagyonát a magyarországi prot egyházkerü
letekre és az unitárius egyházra hagyta. Egy a magyarországi három prot. egyház 
választottaiból álló vegyes bizottság intézi ennek ügyeit évenkirtti közös ülé
sében és osztja szét aránylagosan a közel 200,000 korona évi tiszta jövedel
met az egyházkerületek között. Bevételi rovatunkban előfordul ez évenkmt, 
de oly magasztos és oly nemes a cél, hogy erről a negyedik század évforduló
ján lehetetlen hála és kegyeletérzésével meg nem emlékeznünk. De nem egyedül 
kulturális érdeménél fogva hozom ezt fel, hanem mert ez is egy összetartó 
kapocs prot. felekezeteink között.
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Végre az 1891—94-iki zsinaton Bánó József terjesztette be a vegyes 
bizottsághoz javaslatát a reálunió tárgyában, hogy azontúl ne két, hanem csak 
egy prot- egyház legyen a hazában.

A reformátusoknál sem hiányzott az óhaj az egyesülésre s a tárgyalások 
a közeledés első lépésének megtételére vezettek.

Felállittatott az egyetemes gyűlés és a ref. egyet, convent által válasz
tandó egyenlő számú tagokból álló vegyes bizottság, mely a szükséghez képest 
összegyűlve, a közös ügyeket intézi.

Többre ez alkalommal nem mehettünk, mert éppen akkor, mikor a 
tárgyalások még folyamatban voltak, csaptak át a panslavismus szennyes hűl 
lámái vallási térre és azt beiszapolva, ez érintkezést a másik felekezeítel meg
nehezítették.

A dunáninneni egyházk. képviselői egynek kivételével zsinati mandátumaikat 
letették, eltávoztak és a Turóczszentmártonban tartott egyházkerületi közgyű
lésükén csak azért nem tagadhatták meg az egyetemes gyűlésre képviselők 
küldését, mert az elnöklő püspök határozathozatal előtt a gyűlést bezárta.

A zsinati törvény az egyházkerületek uj beosztásával véget vetett ama 
mozgalomnak, amely már egy egyházkerületnek a magyarhoni egyházegyetem 
kötelékéből való elszakadásával fenyegetett. Egyházkerületünk ekkor elvesz
tette egy egyházmegyéjét, de a béke bekövetkezett.

Kevésbé turbulens elemet képeznek az erdélyi szászok, kik nemzeti
ségüket és nyelvüket féltve, nem csatlakoznak a magyarhoni egyház egye
teméhez Ami politikai téren sikerült: a szövetség Németországgal,az vallási téren 
makacs ellenállásra talál. Az ötödik század küszöbén állunk, tárt karokkal 
fogadnánk őket, de ők nem szólnak hozzánk a zsoltáriróval : „Nyissátok meg 
nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat.“ 
(CXVI1I 19).

Ha már magunk között a veszélyt elsimítottuk, összhangot kell létre
hozni egy más nagyobb testülettel. Csüggednünk nem szabad, fel kell ven
nünk a fonalat, melyet elődeink adtak kezünkbe, az egyesülés megkötésére és 
félretéve minden nemzetiségi, helyi, vallási viszályokat, keresnünk kell min
dent, ami összehoz bennünket és kerülni mindent, ami távol tart egymástól ; 
tömörülnünk kell, hogy egy protestáns egyház legyen a hazában, mert csak 
igy juthatunk oly erőre, melyen a pokol kapui sem vehetnek diadalt, csak 
igy teljesül be rajtunk is az ószövetség Ígérete és szól hozzánk is az Ur : 
Adok nektek uj szivet és uj lelket lehellek belétek, az én lelkemet adom 
belétek és laktok ama földön, melyet adtam atyáitoknak és lesztek nékem 
népem és én leszek nektek Istenetek. (Ezekiel XXXVI. 26—28).

Szép, Főtiszt, egyházkerületi közgyűlés, az a hasonlat, mely oly gyakran 
felhozatott református testvéreinkkel való érintkezéseink alkalmával, hogy egy 
a gyökérzetünk, melyből erőt merítünk, egy a törzsünk is, mely két ágra osz
lott, de lombkoronája együtt dacol az ellenünk zúduló vész viharaival. Meg is 
nyugodhatnánk ezen hasonlatban, ha az mindig és mindenben igy volna. De



8

az ágak gyakran ellenkező irányban fejlődnek, távolodnak és sohasem forrnak 
össze. Törekedjünk minden igyekezetünkkel, teljes erőnkkel, mig csak be nem 
következik oda, hogy egy lévén a forrás, melyből vallásunk eredeti, az fél
századon át hazánkban egy mederben folyt, de két ágra szakadott, mely 
minden ellenszegülő akadályt legyőzve, minden gátat szétrombolva alkot egy 
négy öt századot körülfogó szigetet, omoljanak habjai egymásba s egyesüljön 
egy hatalmas folyammá, mely méltóságteljesen, nyugodtan follyon tovább az 
örökkévalóság tengerébe.

Ez óhajtással nyitom meg a reformáció ötödik századának küszöbén 
évi rendes közgyűlésünket.

Az egyházkerületi közgyűlés egyházker. felügyelő urnák történeti vonat 
kozásokban gazdag s az igaz meggyőződés hevével előadott megnyitó beszédét 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni határozta.

2. Az egyházmegyék küldöttei beadják megbízó leveleiket s ezeknek 
számbavételével az elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényesen meg
alakult.

3 . Jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzői karon kiviil Varga Gyula, Farkas Elemér, Dr. László Kálmán, Dr. 
Zergényi Jenő, Berzsenyi Dezső urak kérettek föl.

4 . Dr. Zergényi Jenő soproni egyházközségi felügyelő szívből fakadó, 
meleg szavakban üdvözli az egyházker. elnökséget, a közgyűlést, a szép 
számmal egybegyült ünneplő közönséget, valamint kedves vendégeinket, 
Sopronvánnegye és Sopron sz. kir város főispánját, a két törvényhatóság 
képviseletét, az egyházi és világi hatóságok képviselőit.

Majd gr. Cziráky József főispán és Dr. Töppler Kálmán polgármester 
urak iidvözlik a nevezetes jubileumot ünneplő közgyűlést szívélyes szavakkal.

Főtiszt, püspök ur az üdvözlésekre felelve, egyházkerületünk közönsége 
nevében meleg köszönetét mond a megtisztelő figyelemért.

5 . Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy a jelen közgyűlésünkkel 
kapcsolatban tartott jubileumi ünnepségek megörökítése céljából emlékfüze
teket ad ki.

6. Napirend előtt Főtiszt, püspök ur a következő indítványokat terjeszti 
az egyházkerületi közgyűlés elé":

a) a trónváltozás jegyzőkönyvi megörökítése céljából : „Az egyházkerületi 
közgyűlés mély megiiletődéssel, soha el nem múló hálával, örökíti meg jegy
zőkönyvében Istenben boldogult jó királyának, I. Ferencz József apostofi 
királyi felségének 1916. évi november hó 21-én történt gyászos elhunytát s 
az Ur megtartó kegyelmét könyörgi a nehéz megpróbáltatások után pihenni 
tért, töviskoronát hordozott uralkodóra. Koporsójára kegyeletes emlékezése 
és hálája koszorúját helyezi.

Hódolattal üdvözli Magyarország elhívott koronás királyát, IV. Károly 
apostoli király Ö Felségét, aki 1916. évi december hó 30-án a magyar koro
nával királlyá koronáztatott. Buzgó imádsággal könyörög egyházkerületünk
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népe az Urnák színe előtt : legyen lelkének bölcsesége az Urnák félelme, 
szivének erőssége a Krisztus szeretete, trónjának támasza népeinek bizodalma, 
életének jutalma Isten örökké való kegyelme“.

b) a reformáció négyszázados jubileumának megörökítésére: „Az egy- 
liázkerületi közgyűlés a reformációnak vészterhes, nehéz időkbe eső négy
százados évfordulóján hálatelt szívvel, hálaadó imádsággal áldja a gondviselő 
Istent azon kegyelméért, mellyel anyaszentegyházunkat négy évszázad küz
delmei és megpróbáltatásai közt megtartotta ; hálával magasztalja az Urat, 
hogy megajándékozta az emberiséget a reformáció mérhetlen lelki áldásaival 
s a Krisztus által megalapított anyaszentegyházat visszahelyezte romolhatatlan, 
örökké való alapjára és megmutatta az Isten megmásíthatatlan akaratát a 
Krisztus megváltó érdemében. Hálaadással magasztalja az egyházkerületi köz
gyűlés az isteni kegyelmet az anyaszentegyházért, mely az Ige tisztán és 
igazán hirdetését, a szentségek Isten rendelése szerint való kiszolgáltatását 
biztosítja, a reformátorok elküldéséért, kik Isten leikétől megvilágítva s a 
szent lélek erejétől megerősítse, munkatársaivá váltak az Isten üdvösségszerző 
nagy munkájának. Hálaadásához ama fogadalmat fűzi az egyházkerület köz
gyűlése, hogy a nyert drága örökséghez hiven ragaszkodik, az ev. anyaszent- 
egyliáz hitben élő, erős tagja marad s gyülekezeteivel, iskoláival, intézmé
nyeivel s életével hiven szolgálja Isten örökkévaló országát“.

c) honvédő seregeink üdvözlése, békenyilatkozat: „Az egyházkerületi 
közgyűlés a világháború negyedik esztendejében egyrészt hálával és elisme
réssel üdvözli hazánkat, nemzetünket rendületlen kitartással s önfeláldozó 
hűséggel védelmező vitéz hadseregünket, de másrészt egyszersmind a háború 
anyagi és erkölcsi téren egyaránt mutatkozó megrendítő következményeinek 
hatása alatt, lelkiismeretének parancsszavát követve, azért a békességért kö
nyörög, mely nemzetünk fennmaradását, uj életet, fejlődést biztosit számunkra 
s a háborúban megpróbált összes nemzetek részére Hogy pedig eme lelki
ismeret sugalta evangéliumszerü békességóhajtás evang. egyetemes egyházunk 
állásfoglalásával evang. népünk szivbeli akaratának kifejezője legyen, ezen 
határozatot az egyetemes közgyűléshez felterjeszti“.

Az egyházkerületi közgyűlés — az érzelmeit ékes szavakban 
és hiven kifejezésre juttató — a), b) és c) pontok alatt foglalt 
indítványokat közhelyesléssel s általános lelkesedéssel határozati 
erőre emeli és azokat örök emlékezet okáért jelen közgyűlése 
jegyzőkönyvébe szószerinti szövegükben fölvétetni rendeli.

Egyúttal elhatározza a közgyűlés a c) alatti határozatnak az 
egyetemes közgyűléshez leendő felterjesztését.

Az egyházkerületi közgyűlés főtiszt Püspök ur indítványára uj koronás 
királyunkat a következő hódolatteljes sürgönyben üdvözli :

„Ö császári és apostoli királyi Felsége kabinetirodája WIEN.
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület Sopron szabad 

királyi városába tanácskozásra egybesereglett közönsége a reformáció négy-
2



százados jubileuma alkalmával alattvalói hűséggel bemutatja császári és ki
rályi Felséged előtt hódolatát s buzgó imádságban kéri Felségedre Isten böl
csességének és kegyelmének gazdagságát hogy a jövő fejlődésünket biztositó 
békesség kivívása után népei javára, messze évtizedeken át dicsőségesen 
egyengethesse jövendő fejlődésünk útját..

Kapi Béla püspök és 
dr. Berzsenyi Jenő

a egyliázkerületi felügyelő.

Őfelsége kabinetirodájától a következő válasz érkezett:
„Ö császári és apostoli királyi felsége őszinte örömmel és megelégedés

sel vette tudomásul a dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 
hódolatát s úgy Méltóságodnak, mint a híveknek szívből jövő köszönetét 
fejezi ki.“

8. Hivatkozással a múlt évi egyliázkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
138. pontjára Főtiszt, püspök ur az egyházkerület jubileumi pályázatának ered
ményét a következőkben hirdeti ki :

1. A történeti munka (valamely egyházmegye története) diját Mesterházy 
Sándor nemespátrói lelkész,

2. a reformáció négyszázados emlékünnepére szóló óda első diját Kutas 
Kálmán zalaegerszegi lelkész, a másodikat Sántha Károly nyug. lelkész,

3. a reformációt ismertető népies vallásos irat első diját Szalay Mihály 
gyékényesi lelkész, a második diját Fenyves Ede mencshelyi lelkész nyerte el.

4. Az egyházi beszéd jeligés boritéka nem tartalmazta a szerző nevét.
A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi és á 

pályázati díjnyertes munkák szerzőit meleg elismeréssel üdvözli.
9= Az egyházkerületi közgyűlés legmélyebb sajnálattal veszi tudomásul 

Bognár Endre lelkésznek az egyházkerületi egyházi főjegyzői tisztségről való 
lemondását — egyházkerületünk szolgálatában hosszú évtizedeken ál kifejtett 
buzgó és sikeres munkálkodásáért hálás elismerését és köszönetét nyilvánítja 
s kiváló érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti.

1®. A közgyűlés fájdalomteljes részvéttel emlékezik meg Madár Mátyás
nak, egyházi közéletünk eme feledhetetlen buzgóságu munkásának s egyház
kerületünk hosszú éveken át működött egyházi aljegyzőjének gyászos elhuny- 
táról s egyházunk szolgálatában szerzett bokros érdemeinek hálás elismerése 
mellett, a körünkből elköltözött derék munkatársunknak áldott emlékét kegye- 
letes érzessél örökíti meg jegyzőkönyvében.

11 . Az ilyképen megüresedett tisztviselői állásokat a közgyűlés olyké- 
pen tölti be. hogy :

egyházkerületi egyházi főjegyzővé Pálmai Lajos győri lelkészt^ egyház
kerületi egyházi aljegyzővé pedig Németh Károly lebenyi lelkészt közfelkiál
tással megválasztja.

A megválasztottak az irántuk megnyilvánult osztatlan bizalmat köszönettel 
fogadva, — a hivatalos esküt a közgyűlés szine előtt nyomban leteszik.
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12 . A jegyzői kar bemutatja a szavazásra és tanácskozásra kiküldött 
egyházmegyei képviselők jegyzékét s megállapítja, hogy hivatalból és meg- 
hivó levéllel 69, jegyzőkönyvi kivonattal 144 tag jelent meg.

Tudomásul szolgál.
13 . Olvastatott az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két néptanító 

választásáról szóló jegyzőkönyv. Eszerint egy évi időtartamra megválasztattak : 
Németh Ferenc jobbágyi és Zipser Róbert felsőlövői tanítók. A jövő évi egy
házkerületi közgyűlésre a vasi közép- és győri egyházmegyéből kell a kikül
dötteket választani.

14. Tárgyaltatott b. Prónay Dezső egyetemes felügyelő és dr. Baltik 
Frigyes püspök urak 1917. évi julius hó 27 én kelt „Meghívója“, mellyel a 
magyarországi ág. hitv ev. egyház egyetemes közgyűlését 1917. évi november 
hó 8-ik napjára délelőtt 19 órára, a közgyűlést megelőző értekezletet pedig 
folyó évi november hó 7-ik napjára, délután 4 órára, a budapesti ev. egyház 
Deáktéri épületébe kitűzik és felkérik az egyházkerületeket, hogy az egyet, 
közgyűlésre képviselőket válasszanak.

Egyet, egyházunk ezen közgyűlésén is megünnepli a reformáció négy
százados évfordulóját.

A két prot. egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 
megállapodott abban, hogy a reformáció négyszázados évfordulóját a két 
testvéregyház közösen is megünnepelje Budapesten f. é. október hó 31-ikén, 
úgy hogy Deák-téri ev. templomunkban, valamint a Kálvin-téri ref. templomban 
tartandó ünnepi istentiszteleteken küldöttségek utján kölcsönösen részt vesz 
és ezen istentiszteletek .után közös ünnepélyt tart a nap jelentőségét méltató 
beszédekkel.

Az egyetemes egyház elnöksége fölkéri egyházunknak közügyéiben részt 
vevő tagjait, hogy a f. évi október hó 31-én a ref. egyházzal közösen tartandó 
emlékünnepen lehetőleg részt venni szivekedjenek.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes egyház elnöksé
gének fenti meghívóját tisztelettel tudomásul veszi és a folyó évi 
egyetemes közgyűlésre képviselőkul a következő egyháztagokat 
megválasztja :

a) Megbízó levéllel: Egyházi részről: Farkas Mihály, Németh Pál, Varga
Gyula, Beyer Teofil, Scholtz Ödön, Magyary Miklós, Takáts Elek, Pálmai La
jos; világi részről: dr. Ajkay Béla, dr László Kálmán, Hrabovszky István, 
Berzsenyi Dezső, Héring Zsigmond, Krug Lajos, dr. Ostffy Lajos, dr. Grosch 
József '

A tanintézetek képviseletében: Hollós János, Gyalog István, Németh Samu.
b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Egyháziak : Naiiy Jenő, Németh Károly, Varga 

József, Vértesi Zoltán, Madár Rezső, Isó Vince, Szalay Mihály, Zsirai Lajos, 
Németh Gyula, Balogh István, Farkas Elemér, Müller Róbert, Mesterházy 
Sándor, Wágner Ádám, Szabó István, Mészáros István, Baldauf Gusztáv, dr. 
Mohácsy Lajos, Kovács Zsigmond, Tompa Mihály, Schöll Lajos, Káldy József,

2 *
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Zorgor Béla. — Világiak: Csemez Elek, Mechwarth Ernő, dr. Zergényi Jenő, 
Károlyi Endre, Szigethy Sándor, dr Andorka Elek, Pranger József, dr. Nagy 
János, dr. Mesterházy Ernő, dr. Kluge Endre, dr. Fischer Gyula, Rupprecht 
Olivér, Berzsenyi Sándor, Szabó István, Fischer Elemér, dukai Takách Ferenc, 
Radó Lajos, Ajkay Elemér, Horváth Ernő, dr. Berzsenyi Jenő (siklósi), Mi
hályi Sándor, Freyler Lajos, Simkó Endre, Nendtwich Andor, dr. Raisz Sándor, 
Visnya Ernő, Steinmetz István, Stadtrucker Péter, Nádasy Elek.

1 5 .  Egy házkerületi világi főjegyző bemutatja a közgyűlésnek a nyomta
tásban megjelent püspöki je'entést és indítványozza, hogy a közgyűlés a 
jelentést, — tekintve, hogy az előzetesen a közgyűlés tagjainak megküldetett, 
— tekintse felolvasottnak, vegye azt általánosságban tudomásul és rendelje 
el annak a közgyűlés jegyzőkönyvébe egész terjedelmében leendő felvételét.

Mivel pedig a bemutatott jelentés nem csak formailag kiválóan szép alko
tás, hanem a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel készült s nem szőrit 
kozik az egyházi életünk terén az elmúlt közigazgatási évben felmerült mozza
natok felsorolására és a száraz statisztikai adatok közlésére, hanem egyházi 
és iskolai életünknek egész tág mezejét felöleli, egész kimerítő programmot 
foglalva magába egyházi és iskolai ügyeink mikénti intézésére vonatkozólag s 
mig egyrészt mindenütt kijelöli a követendő irányelveket, másrészt az ügynek 
bizonyára a legjobb szolgálatot tevő nyíltsággal — feltárja az egyházi és 
iskolai életünk terén mutatkozó bajokat és hiányokat, egyúttal biztos pillan
tással rámutatva azok orvoslásának módjaira, főjegyző erősen meg van győ
ződve arról, hogy főtiszt. Püspök ur valóban igen nagy és értékes szolgálatot 
tett egyházunknak, amidőn eme gazdag tartalmú jelentésében az egyházi és 
iskolai téren reánk váró teendőknek egész széleskörű perspektíváját állította 
egyházkerületünk közönségének szeme elé, indítványozza, hogy az egyházke
rületi közgyűlés főtiszt. Püspök urnák fejezze ki . érte hálás elismerését és 
legmelegebb köszönetét.

Az egyházkerületi közgyűlés a főjegyző előterjesztését egész 
terjedelmében határozattá emeli.

1 6 .  Fölvétetett a püspöki jelentés 2. pontja, mely alatt főtiszt Püspök 
ur részletesen felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyekkel körlevelében — 
a múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 109. pontja értelmében — 
megállapította egyházkerületünk gyülekezeteire és iskoláira vonatkozólag a 
reformációi jubileumi ünnepség tervezetét

Az egyházkerületi közgyűlés főtiszt. Püspök ul intézkedéseit 
helyeslőleg tudomásul veszi.

1 7 .  Ezzel kapcsolatban Endreffy János lajoskomáromi lelkész, nem rég 
felmentett ev. tábori lelkész indítványozza, hogy keresse meg az egyh. kerületi 
elnökség br Prónay D. egyet felügyelő ur utján a honvédelmi minisztérium 
közvetítésével a hadseregfőparancsnokságot (Armee-Ober-Kommando) és fejezze 
ki a magyarhoni egyetemes egyház ama közkérését, hogy a reformáció 400 
éves jubileuma alkalmával október 31-én napiparancsban tegye lehetővé evang.
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fiainknak az ünneplést mindenütt, ahol a szolgálati viszonyok azt megengedik. 
A tüzvonal legénysége is részesüljön a reformáció jubiláns ünneplésében és 
úrvacsorájában oly formán, hogy századonként legalább 5 — 10 evang. katona 
elhagyhassa a lövészárkot és az evang. tábori lelkészek által meghatározandó 
helyen, a front mögött istentiszteletre összegyűlhessenek. Kérjük a hadsereg- 
főparancsnokságot továbbá arra is, hogy az úrvacsorával élt legénységnek az 
úrvacsora vétele után legalább két óráig adjon a szolgálatban szabadságot, 
nehogy az ünneplés áhítatát az azonnali szolgálat legyengítse.

Tekintettel az idő rövidségére kérjük a hadseregfőparancsnokságot, hogy 
a parancsot mielőbb szíveskedjék továbbítani.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt elfogadja.
18. Ugyanezen jelentés 3. pontjánál az egyházkerületi közgyűlés hálás 

kegyelettel emlékezik meg a hazánk védelmében hősi halált szenvedett vitéz 
katonáinkról és áldást mond haló poraikra.

19 . Ugyanezen jelentés 6. pontja alatt főtiszt. Püspök ur beszámol 
arról, hogy az elmúlt tanévben egyenként meglátogatta az egyházkerület terü
letén működő theol. akadémiát, főgymnasiumokat, tanitóképzőintézeteket és 
a kőszegi leány középiskolát és meleg elismeréssel emlékezik meg mindenütt 
a tanári kar buzgó, öntudatos munkálkodásáról és az ifjúság kötelességtudó 
törekvéséről..

Főtiszt. Püspök ur hangsúlyozza, hogy az iskolák látogatásánál a fősulyt 
nem annyira azok didaktikai munkásságának, az előirt tanterv pontos keresz
tülvitelének ellenőrzésére fektette, hanem legfőbb feladatának tekintette annak 
megállapítását, hogy az iskola mennyiben teljesíti az egyház által részére ki
jelölt hivatást, a gondjaira bízott ifjú nemzedék lelkében az egyházias érzület 
ápolását ?

Az egyházkerület! közgyűlés a jelentést elismeréssel tudomá
sul veszi, iskoláink tanári karának a maga részéről is meleg kö
szönetét fejezi ki egyházias szellemtől áthatott odaadó s eredmé
nyes működéséért, főtiszt. Püspök urnák iskoláink működésének 
megbirálásánál követett irányzatát pedig közhelyesléssel fogadja.

20. Fölvétetett ugyanezen jelentés 7. pontja, amely kimerítő programmot 
foglal magában egyházkerületünk iskolaügyének intézésére vonatkozólag.

A jelentés követendő iskolapolitikánkra nézve a következő főbb irány
elveket jelöli meg :

Nálunk az iskolák létesítése mindenkor az egyházi szükséglet kifejezése 
volt; felesleges, avagy olyan iskolánk, amely létjogosultságát csak a múltban 
bírná, egyetlen egy sincs; valamennyi iskolánk az egyház jövendője miatt 
szükséges. A létező iskolák megszüntetése helytelen iskolapolitika lenne.

Mindenekelőtt meglevő iskoláinkat kell megerősíteni, hogy azok egyházi 
rendeltetésüket minél erőteljesebben betölthessék s e szent cél érdekében anyagi 
áldozatoktól sem szabad visszariadnunk.

Sürgős követelés, hogy iskoláinkat a más felekezetű és állami iskolák-
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kai szemben versenyképesekké tegyük s e téren nem szabad elzárkóznunk a 
helyes újításoktól sem.

Különösen soproni és felsölövői tanítóképző intézeteink az állam hasonló 
intézeteivel szemben hátrányos helyzetben vannak. Az állami tanítóképző inté
zetek modern épülete, tökéletes felszerelése, a nyújtott kedvezmények nagy
sága azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az állami intézetek felszívják jelesebb 
ifjainkat s egyházunknak az onnét kiszorult gyengébb elemekkel kell meg
elégednie. Már pedig kétségtelen, hogy az iskola értékét a tanító adja meg 
és ha jövőre is biztosítani akarjuk egyházunk részére a buzgó, értékes tanítói 
kart, akkor tanítóképző intézeteink fejlesztésével, felszerelésével, megfelelő ked
vezmények nyújtásával mindenképen, — anyagi áldozatok árán is — biztosita
nunk kell a jövendőt.

A jelentés felsőlövői és bonyhádi tanintézeteink erősítését is az egyház- 
kerület iskolaprogramjába tartozónak tekinti.

Különösen fontos felsőlövői válságos helyzetben levő tanítóképző inté
zetünk fenállásának biztosítása.

Ki kell terjesztenünk figyelmünket a más iskolába járó ev. növendékek 
vallásos nevelésének biztosítására is.

Különösen sürgősen szükséges azok és a különféle iskolákkal biró városi 
gyülekezetekben a hitoktatásról való gondoskodás, ami ezidő szerint, — te
kintve, hogy egyházkerületünk a rendelkezésére bocsátott hitoktatói dijakból 
épen a városok hitoktatói szükségleteit nem képes fedezni, — kizárólag a 
városi gyülekezetek terhe és kötelessége Megnyugtató eredményt e téren csak 
akkor várhatunk, ha a városi gyülekezetek hitoktatói állásait véglegesen ren
dezzük és állandó, megfelelő egyénekkel töltjük be.

Iskoláink anyagi helyzetét a jelentés felette sivárnak tünteti fel. v
Csak a fenntartási államsegélyt élvező iskoláink képesek saját költség- 

vetésükből megélni.
Ellenben a felsőlövői tanítóképző intézet fentartásáról az iskola fentartó- 

hatósága nem bir gondoskodni ; a soproni, tanítóképző intézet és a kőszegi 
leányközépiskola pedig évi szükségleteit csak idegen pénztárakból nyert tete- 
jnes segélyösszegekkel képes fedezni, ami olyan pénztáraknak megterhelésével 
és meggyengülésével jár, amelyek egészen más feladatot vannak hivatva 
szolgálni.

Eddig iskolafejlesztésünk az állam segítségével történt.
Ennek az államsegélynek emelését nem igen várhatjuk ; különösen a 

tanítóképző intézetre és a felső leányiskolára vonatkozólag fenntartási állam
segélyre nem számíthatunk.

A leánygymnasium fentartása pedig teljesen az egyház anyagi terhét 
képezi.

A jelentés rámutat arra, hogy a baj abban rejlik, miszerint az egyház
községekre kivetett 22,000 K iskolai járulékot az egyházközségek szegény
sége és az újabb kivetés nehézkessége miatt leszögezett, végleges összegnek



tekintették s ez az összeg abban az időben fedezte is a szükségletet, azonban 
ma már, amikor nj feladatok és uj követelések lépnek előtérbe, elégtelennek 
mutatkozik.

Már pedig, ha iskolapolitikánkat ki akarjuk építeni, csak önmagunkra 
támaszkodhatunk, a fedezetet csak egyházunk uj tehervállalásában kereshetjük.

Mivel pedig az eddigi iskolai adó felemelése az egyházközségek békés 
nyugalmának megzavarása nélkül bajosan történhetnék meg, főtiszt. Püspök 
ur jelentésében melegen ajánlja egyházközségeink és híveink figyelmébe a 
kulturadó eszméjét, amely olyanformán volna megvalósítható, hogy minden 
gyülekezet közgyűlésén elhatározná, miszerint a reformáció négyszázados jubi
leuma emlékére egyházunk iskolaügyét szolgáló csekély összegű kulturadót 
vállal magára s az e címen befolyó összeget évenkint beszolgáltatja az egy
házkerület pénztárába s az ilyenformán évről-évre biztosított összegből meg
felelő támogatásban részesíthetnénk az egyházkerület területén működő ösz- 
szes tanintézeteket.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentésben hangoztatott iskola- 
politikai elveket egyértelmű helyesléssel magáévá teszi és késznek 
nyilatkozik iskoláink korszerű fejlesztése és a mutatkozó hiányok 
orvoslása érdekében a tőle telhető áldozatok meghozatalára.

A jelentésben fölvetett kulturadó eszméjét a közgyűlés elvileg helyes
léssel fogadja és megbízza a pénzügyi bizottságot, hogy ez ügyben terjesszen 
részletes javaslatot a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé.

21. Ugyanezen jelentés 9. pontjánál az egyházkerületi közgyűlés helyes- 
löleg és elismeréssel veszi tudomásul főtiszt. Püspök urnák azt a jelentését, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák az értesítése folytán, mi
szerint az állami tanítóképző intézetekben az ev. vallási! tanulók kántori kép
zését reformálni kívánja, Kárpáti Sándor tanitóképzőintézeti tanár és Kapi 
Gyula nyug. tanitóképzőintézeti igazgató urak munkálata alapján elkészítette 
a kántorképzésre vonatkozó részletes javaslatát és azt a tanügyi kormányhoz 
fölterjesztette.

Egyúttal a közgyűlés köszönetét mond à vallás- és közoktatásügyi mi
niszter urnák egyházunkra is áldásos intézkedéséért.

22. Ugyanezen jelentés 11. pontjánál az egyházker. közgyűlés helyes
léssel tudomásul veszi főtiszt. Püspök urnák azt az intézkedését, amely sze
rint — hivatkozással a vallás- és közoktatásügyi miniszter ür 90312917. sz. 
leiratára — utasította a tanitóképzőintézetek igazgatóit, hogy a háborúban 
megrokkant növendékeket az előtanulmányoknak megfelelő osztályba folya
modásuk esetén újból felvegyék

23. Ugyanezen jelentés 13. pontja kapcsán az egyházkerületi közgyűlés 
fölhívja az egyet, közgyűlés figyelmét arra, hogy a leányiskolái típusok meg
változtatása szükségessé teszi, hogy egyházunk a vallásiam tananyagot a hét 
osztályú felső leányiskola, leánygimnázium és női kereskedelmi iskola részére 
megállapítsa.
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24. Ugyanezen jelentés 17. pontja kapcsán az egyházkerületi közgyűlés 
örömmel veszi tudomásul lelkészi és tanítói karunk buzgó háborús munkál
kodását s a rendkívüli idők által eléjük szabott kötelességeknek odaadó hű
séggel és önfeláldozással való teljesítését s irántuk érzett hálás elismerésének 
ad kifejezést.

25. A jelentés a továbbiakban részletesen felsorolja a háborús állapottal 
kapcsolatban tett intézkedéseket s főtiszt. Püspök urnák e tárgyban a gyüle
kezetekhez intézett felhívását és örömmel jelenti, hogy egyházközségeink a 
hadikölcsön jegyzésben, valamint általában a hadi jótékonyság gyakorlása 
terén dicséretreméltó áldozatkészséget tanúsítottak és különösen kiemeli, 
hogy gyülekezeteink nagyrésze önként felajánlotta harangjait a hadviselés céljaira.

Az egyházkerületi közgyűlés főtiszt. Püspök ur intézkedéseit 
helyeslő elismeréssel tudomásul veszi és egyházközségeiknek úgy, 
mint híveinknek hazafias áldozatkészségükért meleg elismerését 
nyilvánítja.

26. Ugyanezen jelentés 20. pontja kiemeli, hogy missziói gyülekezeteink 
mindannyian ezután is rászorulnak az egyházkerület támogatására, sőt kívá
natos volna segélyeiket felemelni s azáltal erőteljesebb munkálkodásukat 
lehetővé tenni.

A jelentés hangsúlyozza, hogy olyan missziói pontokon, amelyek anyá- 
sitásra nem alkalmasak, missziói segédlelkészeket kell alkalmazni, akik nem 
az anyaegyházközségben, hanem valamelyik távolábbi alkalmas missziói 
pontba kihelyezve munkálkodjanak vagy utazó missziói lelkészi állásokat keli 
felállítani, vagy megfelelő helyeken tanítói állásokat kell létesíteni, de minden 
képen gondoskodnunk kell híveinkről.

A jelentés kiemeli, hogy a missziói pontok megkeresése és szervezése 
igen fontos egyházvédelmi feladatot képez és összeállítja a közeli jövőben 
szervezendő missziói pontokat.

Az egyházkerület áthatva a misszióügyek közegyházunkra 
nézve rendkívüli fontosságának tudatától — midőn a jelentést 
helyeslöleg tudomásul veszi — egyúttal kijelenti, hogy missziói 
egyházaink erősítésére a jövőben is mindenkor kész lesz az anyagi 
erejéhez mért legmesszebbmenő áldozatokra.

27. Ugyanezen jelentés 21. pontja utal a szórványok lelki gondozásá
nak közegyfiázunk érdekében kiváló életbevágó fontosságára, mint amelynek 
hivatása, hogy az elszórtan, más felekezetű lakosok közt élő híveinket meg
őrizze az egyház iránti közösségben s ezeknek lelki szükségleteit kielégítse.

A jelentés jól átgondolt s meleg szeretettel megállapított részletes pro- 
grammot nyújt a nagyfontosságu egyházvédelmi feladatnak minél sikeresebb 
megoldása érdekében s ott, ahol a gyülekezet nagy kiterjedése az anyaegyház 
lelkészére nézve lehetetlenné teszi a szórványbeli híveknek beható gondozá
sát, feltétlenül szükségesnek jelzi külön szórványgyülekezet alakítását vagy a 
szórványban élő híveknek uj beállított munkaerővel való gondoztatását.
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A jelentés felhívja a gyülekezeteket, egyházmegyéket, az egyházkerületet 
és gyámintézeteinket, hogy fordítsanak figyelmet erre a fontos kérdésre és 
anyagi áldozatoktól sem riadva vissza, együttes munkával igyekezzenek meg 
menteni egyházunk számára a gyülekezetektől távol, elszórtan élő híveinket.

Végül főtiszt. Püspök ur jelenti, hogy a szórványban élő hívek lelki 
gondozására ezen értelemben felhívta a lelkészeket s munkájukat a kifejtett 
alapelveknek megfelelően kívánja ellenőrizni.

Az egyházkerületi közgyűlés a szórványok lelki gondozására 
vonatkozólag a jelentésben kifejtett alapelveket magáévá teszi, főtiszt. 
Püspök urnák ez irányban tett intéskedéseit elismeréssel tudomá
sul veszi és a szórványban élő híveinknek beható lelki gondozá 
sát a maga részéről is elsőrendű közegyházi érdeknek jelenti ki, 
annak tőle telhető legerőteljesebb anyagi és erkölcsi támogatását 
egyik legfontosabb és legsürgősebb feladatának ismeri.

28. Ugyanezen jelentés 22. pontjánál .főtiszt. Püspök ur utal a leikészi 
fizetések korszerű rendezésének égetően sürgős problémájára s jelenti, hogy 
addig is, amig ez a közegyházi szempontból végtelenül fontos probléma az 
államnak hathatós anyagi hozzájárulásával kielégítő módon és véglegesen 
megoldható lesz — abban a meggyőződésben, hogy legtermészetesebb az, 
hogy maguk a gyülekezetek gondoskodjanak lelkészeiknek megfelelő javadal
mazásáról — körlevélben felhívta az espereseket az uj leikészi hiványok kiál
lításánál figyelembe veendő — ezen pontokra, melyeket a jelentés egyenkint 
felsorol.

Az egyházkerületi közgyűlés a leikészi fizetések a kor köve
telményeinek és a mai gazdasági helyzetnek megfelelő végleges és 
a jogos igényeket kielégítő rendezését sürgősen megoldandó, életbe
vágó feladatnak tekinti s főtiszt. Püspök urnák ez ügyben tett s 
fentebb jelzett intézkedéseit helyeslöleg elismeréssel tudomásul veszi

29. Ugyanezen jelentés 24., 12 és 18. pontjait, melyek a lelkészeknek, 
tanároknak és tanítóknak az állam részéről történt háborús segélyezéséről szólnak, 
Püspök urnák ezirányu intézkedéseiről számolnak be, az egyházkerületi köz
gyűlés helyesléssel tudomásul veszi a következő megjegyzésekkel :

A jelentés 12. pontjánál a közgyűlés sajnálattal értesül arról, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur theol. akadémiai 
tanárainkat a ruhabeszerzési és családi segélyből kizárta, holott 
azt összes többi tanáraink megkapják.

A jelentés 24. pontjánál az egyházkerületi közgyűlés sajná
lattal veszi tudomásul azt, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter u r — hivatkozott leiratai szerint — csak a kongruát és állami 
korpótlékot élvező lelkészek, valamint azon lelkészek részére, akiknek 
javadalma 3000 K-t meg nem halad, utalványoz ruhabeszerzési és 
családi pótlékszerü segélyt, holott arra valamennyi lelkészeink ki 
vétel nélkül reászorulnak.

3
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Egyúttal a közgyűlés főtiszt. Püspök urnák ez ügyben a val
lás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intézett felterjesztését egész 
terjedelemben magáévá teszi

30 . Ugyanezen jelentés 23. pontjánál az egyházkerületi közgyűlés me
leg elismerését és köszönetét fejezi ki azon buzgó gyülekezeteinknek, amelyek 
— főtiszt. Püspök ur lelkes felhívásának engedve — lelkészeik részére há
borús segélyt szavaztak meg. A püspöki jelentésben említett egyházközségeken 
kívül Bük is 250 korona háborús segélyt szavazott meg lelkészének.

31. Ugyanezen jelentés 25. és 26. pontjainál az egyházkerületi közgyűlés 
jóleső örömmel és meleg elismerésének kifejezésével vesz tudomást az egy- 
házkerületi Evangélumi Egyesület és az ifjúsági belmissziói egyesületek múlt 
évi buzgó és céltudatos munkálkodásáról s ezen fontos egyházi érdeket szol
gáló egyesületeket melegen ajánlja híveink jóakaró hitrokoni támogatásába.

32 . Ugyanezen jelentés 32. pontja, amely a lelkészeink részére kiutalt 
állami fizetéskiegészitési és korpótlék segélyekről számol be.

Tudomásul szolgál
33. U. e. jelentés 3^  pontja a segédlelkészi kongnia segélyek kiutalásáról.

Tudomásul szolgál.
34 . A jelentés sajnálattal mutat rá arra, hogy a _ t̂anítókat helyettesitő

segédlelkészek és a tábori lelkészeket helyettesítő adminisztrátorok alkalmazása 
ezen pénztárunkat annyira megterhelte, hogy a megállapított segély a költsé
gek fedezésére nem elegendő. Tekintve, hogy a fedezeti túllépést nagyrészt 
iskolai okok magyarázzák, a jelentés indokoltnak találja, hogy a mutatkozó 
hiány a hitoktatási pénzmaradványból nyerjen fedezetet.

Az egyházkenileti közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 
hiány fedezésére vonatkozó javaslatot határozati erőre emeli.

. 35. Ugyanezen jelentés 36. pontjánál az egyházkerületi közgyűlés he
lyeslőig tudomásul veszi főtiszt. Püspök urnák ama közlését, hogy össze
állította és beterjeszti azon tanítók névsorát, akiknek fizetését a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium az 1913. évi XVI t.-c. alapján államsegéllyel ki
egészítette

A közgyűlés a névsornak a jegyzőkönyvbe való kinyomatásá- 
tól eltekint.

36- Ugyanezen jelentés 39 pontja beszámol azokról változásokról, me- 
melyek az elmúlt közigazgatási évben az egyházkerület tisztviselői állásaiban, 
a tanintézeteknél, egyházmegyéknél és egyházközségeknél előfordultak.

Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztést tudomásul veszi 
és annak kapcsán :

Meleg hálával és elismeréssel emlékezik meg Baldauf Gusz
táv volt püspöki titkár 12 évi és Mesterházy László volt püspöki 
másodlelkész 6 évi buzgó és odaadó munkálkodásáról és egyház- 
kerületünk szolgálatában szerzett kiváló érdemeik méltatásával 
őszinte áldáskivánással kiséri őket uj munkakörükbe.
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Az egyhqzkertlleli közgyűlés egyúttal az uj püspöki titkárt 
László Miklóst, akit főtiszt. Püspök ur bizalma Baldauf Gusztáv 
helyébe meghívott, bizalommal üdvözli.

Az egyházkernleti közgyűlés hálás elismeréssel emlékezik 
meg Papp Józsefről, a soproni tanitóképzöintézet nyugalomba vo
nult igazgatójáról, aki fáradhatatlan és mindenkor egyházias érzés
től áthatott munkálkodással egész életét tanitóképzésmik ügyének 
szentelte s e téren szerzett kiváló érdemeit jegyzőkönyvében meg
örökíti s őszinte áldás kívánságaival kiséri őt a jól megérdemelt 
nyugalom éveibe.

Egyúttal az egyházkernleti közgyűlés bizzlommal és szeretet
tel üdvözli Simkó Endrét, a soproni tanitóképzöintézet uj igazga 
tóját, valamint Arató Istvánt, a kőszegi leányközépiskola igazgató
ját. Egyházunk és nevelésünk ügyének szolgálatában kifejtendő 
munkálkodásukra Istennek áldását kéri.

Végül az egyházkerületi közgyűlés hálás elismeréssel s egy
házunk szolgálatában hosszú éveken át kifejtett buzgó és sikeres 
munkásságának méltánylásával emlékezik meg Horváth Sámuel 
téthi esperes lelkész s egyházkerületünk volt egyházi főjegyzőjének 
legközelebbi nyugalombavonulásáról.

Egyházkerületünk közönségének osztatlan tisztelete és szere- 
tete kiséri őt hosszas, áldásos munka után a jól megérdemelt 
pihenés éveibe.

37. Ugyanezen jelentés 40. pontja felsorolja egyházi közéletünknek ama 
hű munkásait, akik az elmúlt közigazgatási évben körünkből elköltöztek.

Az egyházker. közgyűlés a jelentést fájdalomteljes érzéssel 
veszi tudomásul s elhunyt buzgó munkatársaink haló poraira ke- 
gyeletes érzéssel kér Istentől áldást.

E pont kapcsán az egyházkerületi közgyűlés hálás kegyelettel 
emlékezik meg Budacker Károlynak, a kőszegi felső leányiskola 
igazgatójának, gyászos elhunytáról, aki egész életét odaadó buzgó- 
sággal szentelte ev. iskolaügyünk fejlesztésének s a körünkből el
távozott derék munkatársnak áldott emlékét — elhunyta felett 
érzett mély fájdalmunk kifejezése mellett — jegyzőkönyvében kegye- 
letes érzéssel megörökíti.

38. Ugyanezen jelentés 41. pontja felsorolja az egyházkerületünknél 
megüresedett állásokat és bizottsági helyeket.

Ennek kapcsán a jelentés kívánatosnak mondja azt, hogy az egyliáz- 
kerületi tisztségek betöltésénél kéressék ki az összes egyházközségek véle
ménye oly célból, hogy az egyházkerületi közgyűlés tájékozva legyen az 
egyházkerület közönségének igazi közvéleményéről.

Az egyházkerületi közgyűlés a megüresedett egyházkerületi
3 i;
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állások és bizottsági tagsági helyek betöltése iránt jelen jegyző
könyv 11. és 190. pontjai alatt már intézkedett.

A jelentésben hangoztatott abbeli kívánalmat pedig, hogy az 
egyházkerületi tisztségek betöltésénél az egyházközségek véleménye 
előzetesen kikérendő, elvileg magáévá teszi s annak idején felkéri 
a majdan összeülő zsinatra kiküldendő képviselőit, hogy az egy
házi alkotmány vonatkozó szakaszának ily értelmű módosítását 
hozzák javaslatba.

39. Ugyanezen jelentés 42. pontja alatt főtiszt. Püspök ur beterjeszti a 
gyülekezetek hitéletére, átdozatkészségére, háborús adakozására, hadikölcsön- 
jegyzésére s anyagi viszonyaira vonatkozó részletes jelentéseket.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi 
és híveinknek az egyház és iskola oltárára hozott nemesszivü ado
mányaiért és hazafias áldozatkészségéért hálás köszönetét fejezi ki.

A közgyűlés a jelentéseknek a jegyzőkönyv kapcsán való ki- 
nyomatását mellőzi.

40. Ugyanezen jelentés 43. pontja alatt főtiszt. Püspök ur bemutatja az 
egyházkerületre vonatkozó táblázatos statisztikai kimutatásokat.

Az egyházkerületi közgyűlés a kimutatásokat tudomásul 
veszi és azoknak a jegyzőkönyvbe való kinyomatását ezúttal nem 
rendeli el.

4 1 . Ugyanezen jelentés 45 pontjánál : '
Az egyházkerületi közgyűlés meleg szeretettel és őszinte tiszteletének 

kifejezésével üdvözli Kund Sámuel répcelaki lelkészt, a vasi közép egyház
megye esperesét, aki ez évben ünnepli répcelaki lelkészi működésének félszá
zados, lelkészi működésének pedig 56-ik évfordulóját s áldást kér Istentől 
egyházunk e hű munkásának lelkipásztori munkájára.

Az egyházkerületi közgyűlés hasonló meleg érzelmekkel eltelve üdvözli 
Isó Vince győri lelkészt, aki ez évben ünnepelte szerető gyülekezete körében 
lelkészi munkálkodásának 30 éves jubileumát és egyházunk közjavát szolgáló 
további buzgó munkájához a kegyelem Istenének áldását kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés végül — őszinte szerencsekivánatainak ki
fejezése mellett — meleg szívvel s igaz örömmel üdvözli ama hű és buzgó 
munkatársainkat, névszerint: Scholtz Ödön espereslelkészt, Papp József nyug. 
tanitóképzőiutézeti igazgatót, Benedek Vince győri igazgató-tanitót és Fodor 
Miklós alszopori tanítót, akiket Ö Felsége legutóbb a haza és egyház körül 
hosszas és buzgó munkálkodásukkal szerzett kiváló érdemeiknek méltó elis
meréséül legfelsőbb kitüntetésben részesített.

42. Ugyanezen jelentes 47. pontja kapcsán az egyházkerületi közgyűlés 
egyértelmű lelkesedéssel magáévá teszi és határozati erőre emeli főtiszt. 
Püspök urnák indítványát és kimondja, hogy az egyházkerület összes iskolái
ban a hősi halált halt lelkészek és tanítók árváinak mindenkorra tandíjmen
tességet s az internátusoknál, közélelmezéseknél lehetőleg ingyenes helyet biztosit.



43. Ugyanezen jelentés 49. pontja — abból az alkalomból, hogy az uj 
kormány a képviselőházban adott programmjában kifejezte azt a szándékát, 
hogy a kath. autonómiát megvalósítani s az 1848. XX. t.-c.-et végrehajtani 
kívánja — kifejezésre juttatja főtiszt. Püspök urnák e fontos kérdésekben el
foglalt álláspontját s erre vonatkozólag a következő főbb elveket hangoztatja:

Mint alapvető meggyőződést hangsúlyozza a jelentés, hogy a kath. 
autonómia megadása az 1848. XX. t-c. végrehajtásában bírja feltételét.

A jelentés kiemeli, hogy a kath. autonómia kérdése természeténél -fogva 
a kath. egyház belső ügye; ellenben az annak létesítésével kapcsolatosan fel
merülő vagyoni kérdések elsőrendű fontosságú állami ügyet képeznek.

Mivel ugyanis a kath. egyház az összes javakra vonatkozólag követeli 
a kath. autonóm szervezet felügyeleti jogát ; az alapokra és alapítványokra 
nézve pedig a kezelés jogát is igényli s azoknak kiadását kívánja, — felme
rül a kérdés, hogy állami eredetű és általános állami rendeltetésű javak álla
miak maradnak-e, avagy pedig a róni. kath. egyház birtokába adatnak át? 
S e kérdés eldöntésénél döntő szót kell engedni a király, a klérus és a 
katholikusság mellett az államnak, a nemzet képviseletének is.

A róm. kath. vagyon tulajdonjogi természete megállapítja egyházunknak 
azt a jogigényét, melyet az állammal szemben jogosan támaszt s melyet az 
1848. XX. t. c.-ben találunk kifejezve, amely törvény kimondja a vallásfele
kezetek egyenlőségét és viszonosságát s biztosítja egyházunk részére az állami 
javadalmazást.

Az 1848. XX. t.-c. még mindig papiroson van.
Az államtól különböző címeken nyert segélyek nem jelentik egyházunk 

jogos igényeinek teljes kielégítését. Egyházunk még mindig várja a törvény
ben biztosított ígéret beváltását, amit teljes erővel követelnünk kell, mert ezt 
parancsolólag sürgeti egyházunk létérdeke és mert mellettünk szól a törvény 
és igazság.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentésben hangoztatott alap- 
elveket egyértelműig magáévá teszi és elhatározza, hogy fölter
jesztést intéz az egyetemes egyházhoz, amelyben kéri, hogy annak 
elnöksége sürgesse a kormánynál az 1848. XX. t-c.-nek a kath. 
autonómiával junktim leendő mielőbbi végrehajtását és kérje, 
hogy a kormány a törvényben biztosított jogunknak megfelelően, 
előzetesen hallgassa meg erre vonatkozólag egyházunk véleményét.

44 . Ugyanezen jelentés 50. pontjánál főtiszt. Püspök ur meleg elisme
réssel emlékezik meg az egyházi sajtó munkálkodásáról, nevezetesen áldáso
sán működő ev. néplapunkról, a „HarangszóJ-ról és az „Evang. Glockenü-ről, 
amelyek evang. népünk széles rétegeibe bevitték a vallásos szel'emet és az 
egyháziasságot,amelyekre az egyházi közszellem felébresztésében nagy hivatás vár.

A jelentés hálával emlékezik meg az egyházi társadalmi lapokról is,’ 
melyek egyházunk építésében, a vélemények tisztázásában, a jövő programm- 
jának kialakításában nagy munkát végeznek és nagy munka vár reájuk.



A jelentés sajnálattal mutat reá, hogy egyházunk a sajtót mindeddig 
értékesítés nélkül hagyta.

Müveit családjainknak egyetlen vallásos szellemű lapjuk sincsen. Nincsen 
ifjúsági lapunk, mely a fejlődő ifjúság egyháziasságát biztosíthatná.

Nem gondolunk ev. leányainkra, holott egyházunk jövője a jövendő hit
vesek és édesanyák kezébe van letéve.

Nem állítottuk a sajtót szórványban élő híveink gondozásának szolgá
latába, hogy azzal elszigetelten élő híveink életében pótoljuk a templomot 
és iskolát.

A jelentés lelkes szavakban hívja fel egyházkerületünket és annak evang. 
társadalmát az ev. sajtónak szeretetteljes támogatására s arra kéri egyházke
rületünk közönségét, hogy az ev sajtó ügyét ismerje el közegyházunk első
rendű fontosságú közügyének

Végül a jelentés utal arra, hogy egyházkerületünk evangéliumi egyesü
lete nemes lelkesedéssel programmjába vette egy egyházi nyomda felállítását 
s a körülötte való lelkes csoportosulás, valamint az eddig jegyzett részvények 
összege (32.000 K) a legszebb reményekre jogosít. A jelentés melegen ajánlja 
az ev. nyomda ügyét is egyházkerületünk közönségének hathatós pártfogásába.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentésben foglaltakat helyes
léssel tudomásul veszi, az evang. sajtót őszinte jóindulata s erkölcsi 
és anyagi támogatásáról biztosítja.

Végül az egyházkerületi közgyűlés az ev. sajtót s a felállit- 
tatni tervezett ev. nyomdát egyházi testületeink és híveink pártfo
gásába és jóakaró figyelmébe legmelegebben ajánlja.

Jegyezte :
D r. A jk a y  B é la

egyházkertil. v. főjegyző.

45= A z egyházkerii/eti főiskolai nagybizottság jelentését Hetvényi Lajos 
előadó terjeszti be, mely szerint a főiskolai nagybizottság 1917. junius 26-án 
tartott ülése jegyzőkönyvének 6. p. a. tudomásul vette Bancsó Antal tlieol. 
akad. igazgatónak a soproni ág. h. ev. egyet, tlieol. akadémia 916-17. tanévi 
állapotáról szóló jelentését. Ezzel kapcsolatban tárgyalta a soproni tlieol. aka
démia tanári karának a tlieol. fakultás ügyében beterjesztett javaslatát, melyet 
— tekintettel arra, hogy időközben a vall. és közokt. m. k minisztérium ez 
ügyben biztató nyilatkozatot intézett egyházegyetemünkhöz, — a tlieol. akad. 
tanári karnak 1917. évi szeptember 21-én tartott értekezletében tárgyalt mó
dosításával terjeszt az egyházker. közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés azt a határozott óhajtását és 
várakozását fejezi ki, hogy a in. kir. kormány ágostai hitvallású 
evangélikus egyházunknak a magyar haza javára evangéliumi val
lásos erkölcsi szellemben 400 éven át hűségesen és nagy áldoza
tokkal teljesített népnevelő, kulturális és emberbaráti működésének
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és szolgálatainak némi elismeréséül végre a reformáció négyszáz 
éves emlékünnepe alkalmából megadja a régóta sürgetett teljes 
jógii evangélikus tlieol fakultást,’ melyhez egyházunknak az 1848. 
évi XX. t. cikkben kifejezett felekezetközi egyenlőjoguság és viszo 
nosság elve alapján különben is elvitathatatlan joga van. — Egy
szersmind kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy a teljes 
jogú evangélikus tlieol. fakultást a kiépülőiéiben levő pozsonyi 
egyetemmel kapcsolatosan kívánja szerveztetni. Amennyiben pedig 
az evang. theol. fakultásnak a pozsonyi egyetem keretében való 
felállítása az egyházkerület soproni theol. akadémiájának jövőjét is 
érinti, az egyházkerületi közgyűlés egyúttal nyomatékosan hangsú
lyozza annak szükségét, hogy a theol. fakultásra nézve az állam
mal kötendő szerződésben a dunántúli ág. liitv. evang. egyház- 
kerület fenntartói jogai figyelembe vétessenek és megfelelően biz
tosíttassanak. Az egyházkerület ezen jogainak és érdekeinek hat
hatós megóvása s az összes kapcsolatos ügyeknek az egyház
egyetemmel való tárgyalása, valamint a jövő évi egyházker. köz- 

1 gyűlés számára való előkészítése céljából külön bizottságot küld
ki, melynek tagjaiul a püspök és a kér. felügyelő elnöklete alatt 
Bancsó Antal theol. akad. igazgató, Proliié Károly theol. ak. tanár 
és dr. Zergényi Jenő egyházker. felügyelő urakat választja meg.

Egyben a theol. akadémia igazgatójának 191(5-17. évi jelen
tését tudomásul veszi

46. U. a. ülés jegyzőkönyvének 8. p. szerint a főiskolai nagybizottság 
tudomásul vette Hollós János soproni líceumi igazgató jelentését a soproni ág. 
h. ev. líceum 1916-17. évi állapotáról sörömmel értesült a soproni líceum
mal kapcsolatos „Diákotthon“ létesítése céljából megindított mozgalomról, az 
eszmét helyeselte, annak megvalósítását szükségesnek tartotta s mindazoknak, 
kik az ügyet bármi módon is előmozdították köszönetét szavazott s a soproni 
ág h. ev líceumi tanulók „Belmissziói Egyesülete“ által kiállított alapitó 
levelet az egyházkerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Magáévá tette azt 
az eszmét, hogy a „Diákotthon“ ügyének hathatósabb előmozdítása érdekében 
a soproni líceum volt tanítványaiból, az intézet barátaiból s általában a ne
velés ügyének támogatóiból a líceumi Belmissziói Egyesülettel kapcsolatban 
u. n. „Soproni evang. líceumi Diákotthon szövetség“ létesittessék. A főiskolai 
nagybizottság a jóltevőknek s a soproni ág. h. ev. egyházközségnek köszö
netét szavazott a népiskolai helyiségek egy részének a líceum alsó osztályai 
számára történt szives átengedéséért és folyósította az esedékes kárpótlásokat.

Az egyházkerületi közgyűlés a soproni líceumi igazgatói je
lentést a maga részéről is tudomásul veszi, a főiskolai nagybizott
ságnak ezzel kapcsolatban hozott határozataihoz a maga részéről 
is csatlakozik s különös örömmel üdvözli a soproni ág. Iiitv. ev. 
líceumi ,.Deákotthon“ létesítése ügyében megindított mozgalmat,



azt méltó és szükséges jubileumi alkotásnak tekinti s a soproni
ág. h. ev. líceumi tanulók Belmissziói Egyesülete által a soproni 
evang. líceumi Diákotthon létesítése érdekében kiállított és 9077 K 
43 fill, azaz kilencezerhetvenhét kor. 43 fillérről szóló alapítólevelet 
elfogadja és a szép cél mielőbbi megvalósítása érdekében terve
zett „Soproni ág h. ev. líceumi Diákotthon-szövetség“ eszméjét 
helyesli.

47. U. a. ülés jegyzőkönyvének 25. p. szerint a főiskolai nagybizottság 
tudomásul vette a főiskolai kisbizotlságnak a líceumi tornacsarnok tűz által 
elpusztított része újra építéséről szóló jelentését, mely szerint a leégett rész 
helyreállítása 2040 K 50 fillérbe, azaz kettőezernegyven kor. 50 fillérbe került, 
mely összeg a biztosítási díjból megtérült.

Tudomásul szolgál.
48 . U. a. ülés jegyzőkönyvének 19. p. szerint a főiskolai- naaybizottság 

felkérte Püspök urat, hogy a soproni líceum katonai tartalékkórházul szol
gáló részének felszabadítása érdekében az illetékes helyeken a szükséges 
lépéseket megtenni szíveskedjék. A hivatalos lépéseknek meg is lett a kellő 
eredménye, amennyiben a katonai hatóság a líceum tornacsarnokának és egy 
teremnek kivételével a többit eredeti rendeltetésének visszaadta.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudo
másul azzal, hogy a még lefoglalt tornacsarnok és terem felsza
badítása iránt is a hivatalos lépések megtétessenek.

49 U. a. ülés jegyzőkönyvének 9. p. szerint a főiskolai nagybizottság 
tudomásul vette Siinkó Endre tanitóképzőintézeti h. igazgatónak a soproni ág. 
h ev. tanitóképzőintézet 1916—17. tanévi állapotáról szóló jelentését s ezzel 
kapcsolatban a nevezett intézet épületében, belső és külső kertjében esetleg 
szükségesnek mutatkozó javítások és változások elrendelését a főiskolai kis- 
bizottságra bízta. Fazekas Mihály hadbavonult, de eltűnt intézeti kertész ügyé
nek megvizsgálására és javaslattételre az egyliázker. ügyész urat kérte fel.

Tudomásul szolgál
50. U. a. ülés jzkvének 10. p. szerint a főisk. nagybizottság sajnálattal 

vette tudomásul Papp József tanitóképzőintézeti igazgató-tanárnak 1917. 
szept. 1-től számítandó lemondását s érdemeit jegyzőkönyvében megörökítette. 
Utalással jelen jzkv. 36 p -ára, tudomásul szolgál.

51. U. a. ülés jegyzőkönyvének 11. p. szerint a főisk. nagybizottság a 
soproni ág hitv ev. tanitóképzőintézet .igazgatójává 1917. szeptember 1-től 
kezdődöleg egyhangúlag Simkó Endre tanitóképzőintézeti r. tanárt választotta 
meg s u. a. jegyzőkönyv 12. p. szerint igazgatói tiszteletdiját évi 600 koro
nában állapította meg.

Tudomásul szolgál.
52. U a. ülés jegyzőkönyvének 13. p. szerint a főisk. nagybizottság a 

soproni tanitóképzőintézetben megüresedett tanári állásra pályázatot hirdetett 
és az 1917. évi augusztus 22-én tartott főisk. nagybizottsági ülés jegyző-
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könyvének 3. b) pontja szerint a megüresedett állásra rendes tanári minőség
ben 16 szavazattal, 1 ellenében Lenk Jenő jelenleg katonai szolgálatot telje
sítő Selmecbányái tanitóképzőintézeti tanárt választotta meg s felkérte az egy- 
házkerületi elnökséget, hogy nevezett tanárnak a katonai szolgálat alól való 
felmentése ügyében a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék. Lenk Jenő 
megválasztott tanár fizetése a következő: a) törzsfizetés 1400 kor., személyi 
pótlék az állampénztártól 1200 kor., lakbér 800 kor., b) öt á 200 koronás 
ötödéves korpótlék. Ez a fizetés csak a tanári hivatal tényleges elfoglalása 
idejétől kezdve folyósittatik. Az eddigi rendes tanári állásban és katonai szol
gálati minőségben eltöltött idő a korpótlék folyósítása tekintetében beszá
ll! ittatik.

Tudomásul szolgál.
53. U. a. jegyzőkönyv 14. p. szerint a főisk. nagybizottság a soproni 

tanitóképzőintézet egyes dijainak felemelésére vonatkozólag a következő javas
latot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé: 1. A bennlakás dija iskolai 
évenként és tanulónként 60 K-ról emeltessék fel 100 K-ra. 2. A tandíj evan
gélikusoknak 20 K-ról 30 K-ra, más vallásuaknak 30 K-röl 50 K ra azzal, 
hogy a tandíjkedvezmények megadásánál a kisbizottság legyen tekintettel az 
intézet anyagi helyzetére s hogy a tandíjkedvezmények végső összege nem 
haladhatja meg a teljes tandijak összegének 30 százalékát. 3. Szedessék 3 K 
kézimunkadij. 4. A 2 kor. zenedijat az összes növendékek megfizessék. 5. Sze
dessék 2 korona betegápolási dij.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak a 
soproni tanitóképzőintézeti dijak felemelésére vonatkozó javaslatát 
határozottá emeli s annak érvényét az 1917—18. tanév elejétől 
számítja.

54. U. a. jzkv. 24. p. szerint a főiskolai nagybizottság a soproni tanitó
képzőintézeti igazgatói irodának, az intézeti iratoknak és értékeknek átadására 
a főiskolai felügyelő ur elnöklete alatt a főszámvevő és a főisk. kisbizottsági 
jegyző urakat küldötte ki.

Tudomásul szolgál.
55. A főiskolai nagybizottság 1917. aug. 22-én tartott jegyzőkönyvének

10. pontja szerint a soproni tanitóképzőintézet tanári kara képviseletében a 
főisk. nagybizottságba Kárpáti Sándor tanárt küldötte ki.

Tudomásul szolgál.
56. A főiskolai nagybizottság 1917. évi junius 26 án tartott ülése jegyző

könyvének 6. pontja szerint tudomásul vette Bancsó Antal igazgatónak a há
rom soproni egyházkerületi intézet 1916 — 17. tanévi közös ügyeiről szóló 
jelentését s annak kapcsán köszörrétet szavazott Grossner Pál vendéglős urnák 
a három intézet alunineumi növendékeinek ellátásáért s különösen hálás kö
szönetét fejezte ki Benkő Géza ur, a soproni tai talékkórházak szállítójának 
azért a nagylelkű cselekedetéért, hogy a főiskola 20 növendékének a líceumban 
elhelyezett kát nai konyhából november hónaptól kezdve ingyen ellátást adott.
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Az egyházkerületi közgyűlés hálás köszönetét a maga részé
ről is jegyzőkönyvébe iktatja.

57. U. a. ülés jegyzőkönyvének 27. pontja szerint a főiskolai nagy
bizottság örömmel vette tudomásul Püspök ur jelentését a tápintézeti helyi
ségek felszabadításáról és arról, hogy Benkő Géza ur a tápintézetbe járó 
tanulók élelmezését elvállalta s abban az esetben, ha az élelmiszerárak nem 
emelkednek, az eddigi havi 60 K-ért ebéden és vacsorán kívül reggelit is ad.

Örvendetes tudomásul szolgál.
58. A főiskolai nagybizottság 1917. márc 20-án tartott ülése jegyző

könyvének 2. p. szerint Püspök ur előterjesztette a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek a kőszegi leányiskolának felsőleányiskolává és leánygimnáziummá 
fejlesztése tárgyában történt felterjesztésre érkezett 171.967—-1916. sz. válaszát, 
mely szerint a maga részéről az intézet részére sem államsegélyt, sem fizetés- 
kiegészitési államsegélyt nem helyezhet kilátásba. A főiskolai nagybizottság 
egy a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intézendő felvilágosító memo
randum felterjesztését határozta el, melynek lényeges tartalmát megállapította. 
A főiskolai nagybizottság 1917. évi junius 26-án tartott ülése jegyzőkönyvé
nek 5. p. szerint Püspök ur bemutatta a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urnák a felvilágosító felterjesztésünkre küldött 58402—1917. V. sz. leiratát, 
mely a kőszegi ev. leánygimnázium állami támogatását újból megtagadja, de 
a felsőleányiskola fenntartása esetén az eddigi segélyt biztosítja. A főiskolai 
nagybizottság támaszkodva az előterjesztett költségvetésre, mely azt mutatta, 
hogy a kőszegi leányiskolának leányközépiskolává való átszervezésénél a leg
közelebbi lépés megtétele a feltevések valósulása esetén az egyházkerületnek 
újabb megterheltetésével nem jár, az 1916 évi egyházkerületí közgyűlés 
jegyzőkönyvének 24. pontja b) bekezdés alapján és a g) bekezdés további 
fenntartásával elhatározta, hogy a kőszegi felsőbb leányiskolának leányközép
iskolává történendő átalakítása érdekében a további lépést megteszi, neveze
tesen az V. leánygimnáziumi osztályt az 1917 — 18. tanév elejével megnyitja. 
A főiskolai nagybizottság felkérte a főtiszt, és méltóságos elnökséget, hogy 
az uj kormánynál az intézet érdekeben újabb lépéseket tenni és egyúttal 
Kőszeg városa polgármesterével leányközépiskolánknak a város által törté
nendő nagyobb mérvű évi segélyezés ügyében tárgyalni szíveskedjék.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagyaizottságnak a 
kőszegi leányiskola átszervezése ügyében a további lépésekre vo
natkozó s a költségvetés szerint költségtöbbletet nem okozó hatá
rozatát tudomásul veszi. Újból kijelenti, hogy sem a kőszegi leány 
középiskola fenntartásával járó esetleges költségnövekedéseket, sem 
pedig egy uj épület emelésének a költségeit ezidőszerinti jövödel- 
meiből nem fedezheti; erejét meghaladó vállalkozásokba bocsát
kozni pedig az egyházkerület jól felfogott érdekében nem hajlandó. 
Ennek következtében az egyházkerületí közgyűlés kijelenti, hogy a 
kőszegi leányközépiskola fenntartása érdekében az eddiginél na-
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gyobb hiány fedezésére nem vállalkozik és az intézet továbbfej
lesztésére is csak olyan lépéseket kész megtenni, amelyekre a szük
séges fedezet teljesen reális alapon rendelkezésre áll.

5 9 . A főiskolai nagybizottság 1917. március 20-án tartott ülése jegyző
könyvének 5. p. szerint a kőszegi leányiskolánál Budaker Károly halálával 
megüresedett igazgatói állás betöltése ügyében úgy határozott, hogy Arató 
István felső leányisk. tanárt bizalmáról biztosítva, egyelőre helyettes igazgatói 
minőségben bízta meg az igazgatói teendők elvégzésével, évi 600 kor. tisz- 
teletdijjal. Az 1917. junius 26 án tartott ülés jegyzőkönyvének 28. p. szerint 
pedig tekintettel az átszervezett intézet jól felfogott érdekeire, Arató istvánt a 
kőszegi ág. h. ev leányközépiskola igazgatójává megválasztotta, a vele szem
ben elvállalandó kötelezettségek kérdésében pedig javaslattételre a pénzügyi 
bizottságot kérte fel, mely bizottság javaslatát az 1917. augusztus 7-én tartott 
ülése jegyzőkönyvének 45. pontjába foglalta.

Az egyházkerületi közgyűlés Arató Istvánnak a kőszegi leány
középiskola igazgatójává történt megválasztását tudomásul veszi s 
a vele szemben elvállalandó kötelezettségek ügyében elfogadja a 
p ii. bizottság javaslatát és kimondja, hogy Arató István igazgató 
javadalmazását eddigi korpótlék igényének érintetlenül hagyásával 
az állam által kiegészítendő 2400 kor. törzsfizetésben, szabad lakás
ban, fűtésben, világításban állapítja meg, kimondván azonban azt, 
hogy azon nem várt esetre, ha az intézet uj formájában fenntart
ható nem lesz, az egyházkerület Arató Istvánnak igazgatóvá való 
megválasztása folytán előálló javadalom növekedéséért felelősséget 
nem vállal. A nm. kormányhoz Arató István fizetéskiegészitése 
tárgyában felterjesztendő kérvénnyel kapcsolatban azt is kérelmezi 

. az egyházkerület, hogy az intézet válságos anyagi helyzetére való 
tekintettel Arató István fizetését ne 2400 kor., hanem 1600 koro
náról egészítse ki.

60. A főiskolai nagybizottság 1917. junius 26-án tartott ülése jegyző
könyvének 15. p. szerint tudomásul vette Arató István h igazgatónak a kő
szegi ev. leánynevelőintézet 1916—17. évi állapotairól szóló jelentését s ezzel 
kapcsolatban az adakozóknak köszönetét szavazott s az esedékes korpótléko
kat kiutalványozta.

Tudomásul szolgál.
61. U. a. ülés jegyzőkönyvének 30. p. szerint a főiskolai nagybizottság 

a kőszegi á. h. ev. leányiskolái tandijak és tartásdijak megállapitása ügyében 
a következő javaslatot terjeszti fel az egyházkerületi gyűléshez : a) felvételi dij 
(beiratás, könyvtári és nyugdijjárulék) az alsó tagozatban (I—IV. oszt.) 30 K, 
a felső tagozatnak úgy felsőleány iskolai, mint leánygimnáziumi részében 60 K, 
b) a tandíj egyformán állapíttassák meg a kőszegiek és vidékiek, az evangéli
kusok és más vallásuak számára, még pedig az alsó tagozatban 120 kor., a 
felső tagozat leánygimnáziumi részében 240 kor., a felsőleányiskolai részében
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120 kor., c) felvételi vizsgálat dija 30 kor. magánvizsga dija 80 kor., össze
vont magánvizsga dija 120 kor., javítóvizsga dijatárgyankint20kor., zongora- 
dij heti 2 óráért 150 kor., amelyből 130 koronát a tanítónő kap, 20 korona 
a zongorajavitási alapra fordittatik, d) tartásdij evang. és ref. lelkészek, taná
rok, tanítók protestáns leányaiért 900 koTTT̂ prot növendékekért 1000 korona, 
nem protestáns növendékekért 1200 korona, e) kedvezményeket a helyi bizott
ság csak a legindokol'abb esetekben engedélyezzen azzal a kikötéssel, hogy 
a tandíj és tartásdij kedvezmények összege nem haladhatja meg a teljes dijak 
összegének 10 százalékát. Ez a megállapítás azonban csak az átmeneti négy 
esztendőre szól, aminek letelte után majd a tapasztalatok alapján újabb javas
lat terjesztendő fel az egyházkerületi közgyűléshez

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottságnak ezen 
javaslatát határozottá emeli.

62. U. a. ülés jzkvének 32. p. szerint a főiskolai nagybizottság tudo
másul vette a kőszegi helyi bizottság azon eljárását, hogy a leánynevelő 
intézet számára az iskola uj nevével uj pecsétet készíttetett.

Tudomásul szolgál.
63. U. a. ülés jzkvének 33. pontja szerint a főiskolai nagybizottság 

pártolólag terjeszti fel a kőszegi helyi bizottság azon javaslatát, hogy a leány
középiskolai tantestület által létesített „felszerelési alap“ növelésére a növen
dékek beiratási dijából évenkint és egyenkint 10 korona fordittassék.

Az egyházker. közgyűlés ezen javaslatot határozattá emeli.
64. U. a. ülés jegyzőkönyvének 36. p. szerint a főisk. nagybizottság kiirta 

a pályázatot a kőszegi leányközépiskolánál betöltendő állásokra s az 1917. 
aug. 22-én tartott ülés jegyzőkönyvének 4. p. szerint Kovács Margit és Mikó Vilma 
szakvizsgázott tanárnőjelölteket választotta meg a kőszegi leányközépiskolához,
1917. szept. 1-tőf kezdődőleg helyettes tanárnői minőségben 2000-2000 kor. 
fizetéssel. Ámbár a többi pályázó a pályázati feltételeknek nem îëlëTiT meg, 
s igy közülök nem választhatott a bizottság, — Arató István igazgató utján 
Tókos Elemér ref. vallásu tanárjelöltnek tudtára adta, hogy a jövő iskolai 
évre ideiglenes minőségben minden további kötelezettség kizárásával helyettes 
tanár címmel 2000 kor. fizetéssel hajlandó alkalmazni. — Minthogy a latin 
nyelv tanításáról még igy sem lehetett gondoskodni, a főiskolai nagybizottság 
Kiss István kőszegi segédlelkészt a jövő iskolai évre ideiglenesen helyettes 
tanári címmel s 2000 kor. fizetéssel alkalmazta.

Tudomásul szolgál.
65. A főisk. nagybizottság 1917. aug. 22-én tartott ülése jegyzőköny

vének 2. p. szerint a kőszegi leánykőzépiskola rendtartása első részének és 
szervezeti szabályzatának elkészítéséhez az irányelveket a munkálat elkészí
tésével megbízott Arató István igazgató számára megadta.

Az egyházker. közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy az evang'. 
leányközépiskolák rendtartását és szervezeti szabályzatát is az



egyetemes közgyűlés állapítsa meg s felkéri ez ügyben az egye
temes közgyűlést a szükséges lépések megtételére.

66 . U. azon ülés jzkvének 16., 17. és 18. p. szerint a főisk. nagy
bizottság tudomásul vette Németh Sámuel felsőlövői főgimn. igazgatónak, 
Brader József felsőlövői tanitóképzőintézeti helyettes igazgatónak és Gyalog 
István bonyhádi főgimn. igazgatónak a felsőlövői főgimnázium, a felsölövői 
tanítóképző intézet, illetve a bonyhádi főgimnázium 1916/17. tanévi állapotáról 
szóló jelentését és fájdalmas érzéssel értesült arról, hogy a felsőlövői isk. 
kisbizottság f. é. május hó 15 én tartott ülésében azt a határozatot volt 
kénytelen hozni, hogy az intézet reménytelen anyagi helyzete miatt a felső
lövő evang. tanitóképzőintézet államosítása iránt a szükséges lépéseket meg
teszi.

, Az egyházker. közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi és
mély sajnálatának ad kifejezést a felsölövői tanítóképző intézet 
válságos helyzete miatt.

I L  U. a. ülés jzkvének 19. p .. szerint a főisk nagybizottság meg
nyugvással vette tudomásul a főiskolai látogatásokról felvett jegyzőkönyveket, 
melyek szerint az illetékes főigazgatók az egyes intézetekben kifejtett mun
kásságról általában elismeréssel nyilatkoznak.

Tudomásul szolgál.
68. A főiskolai nagybizottság 1917. aug. 22-én tartott ülése jzkvének

9. p. szerint a főisk. nagybizottság tudomásul vette Hetvényi Lajos előadónak 
a dunántúli á. h ev. egyházkerületben levő középiskolák és tanítóképzők 
1916'17. tanévi állapotáról szóló összefoglaló jelentését és a bemutatott rész
letes statisztikai kimutatást és felkéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a 
fiuközépiskolákra, leányközépiskolákra és tanítóképzőkre vonatkozó statisz
tikai táblázatok revíziójára az egyetemes tanügyi bizottság figyelmét felhívni 
szíveskedjék annak hozzátételére, hogy a táblázatok végleges megállapítása 
előtt ez ügyben az egyes igazgatóságok véleménye a részletekre vonatkozóan 
megképeztessék. Ezzel kapcsolatban a bonyhádi főgimnázium igazgatója 
utalva azon nehézségekre, amelyekkel az egyház és állam által használt kü
lönböző statiszt. táblázatok kitöltése jár, — indítványozza, hogy az egyház- 
kerület tegyen az egyetemes közgyűlésnél indítványt az iránt, hogy fogadja 
el az állam által használt statiszt táblázatokat.

Az egyházker. közgyűlés Hetvényi Lajos jelentését tudomásul 
veszi s elfogadja a bonyhádi főgimnáziumi igazgató indítványát.

69. U. a. ülés jegyzőkönyvének 8. p. szerint a főiskolai nagybizottság 
tudomásul vette Hetvényi Lajos előadónak az egyházkerület területén levő nem 
evang. középfokú iskolákban végzett evangélikus hitoktatásról szóló össze
foglaló jelentését, a hitoktatóknak buzgóságukért köszönetét nyilvánította s 
egyúttal kimondotta, hogy azon iskolák hitoktatói, amely iskolákban a helyi 
viszonyok a tantervtől való eltérést (p. o. óraszámra és csoportosításra vonat
kozólag) szükségessé teszik, főtiszt, és méltóságos Püspök úrhoz a tanterv



helyi módosítására vonatkozólag javaslatot terjesszenek fel. A főiskolai nagy
bizottság általában felhívja a hitoktató urak figyelmét arra, hogy az 1911-ben 
megállapított vallástanitási tervhez alkalmazkodjanak s az uj tantervnek meg
felelő tankönyveket használjanak. A főiskolai nagybizottság a hitoktatói díja
zásnak egységes alapelvek szerint történő egyöntetű rendezését szükségesnek 
tartja s az összes fontos kérdéseket magukban foglaló egységes „hitoktatói 
jelentés" nyomtatványok kiadását óhajtja.

Az egyházkerületi közgyűlés a nem evang. középfokú isko 
Iákban végzett hitoktatásról szóló jelentést tudomásul veszi s a 
főiskolai bizottság határozataihoz hozzájárul.

70. A főiskolai nagybizottság 1917. junius 26-án tartott ülése jegyző
könyvének 42. p. szerint a főiskolai nagybizottság felhívja az iskolák igaz
gatóit, tanártestületeit és az egyes gyülekezetek lelkészeit arra, hogy megfelelő 
eljárással igyekezzenek odahatni, hogy a tanulók a szünidőben tartózkodási 
helyükön az istentiszteletek rendes látogatásával is az egész gyülekezet köré
ben művelt evangélikus tanulókhoz méltóan példás magaviseletét tanúsítsanak.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai nagybizottság felhí
vásához a maga részéről is hozzájárul.

71. U. a. ülés jegyzőkönyvének 37. p. szerint Püspök ur előterjesztése 
alapján a vallás- és közokt. miniszter 175,000—1916. V. sz. s a leányoknak 
a fiuközépiskolákba magántanulókul való felvételét és. az előadásokon való 
részvételét korlátozni kívánó rendelet-tervezetre vonatkozóan azt a javaslatot 
terjeszti fel az egyházkerületi közgyűléshez, hogy a szóban levő „rendelet- 
tervezetet“ állásfoglalás céljából a következő megjegyzésekkel szíveskedjék az 
egyet, közgyűléshez felterjeszteni :

1 Az egyházkerületi közgyűlés egészében elismeri a rendelettervezet 
intencióinak helyességét, mégis kívánatosnak tartja, hogy a leánynövendékek 
csak abban az esetben tiltassanak el az evang fiuközépiskolákba magán
tanulókul való felvételtől, ha abban a községben teljes állami leánygimnázium 
van, de engedtessék meg a magántanulókul való felvétel és az intézetbe való 
bejárás akkor, ha abban a községben más vallásfelekezetü leánygimnázium, 
illetve más felekezetű középfokú leányiskola (leánygimnáziumi tagozattal nem 
biró leányközépiskola vagy polgári leányiskola) van.

2. Oly községekben, ahol leánygimnáziumi tagozattal nem biró állami 
leányközépiskola van, az V-ik osztálytól kezdődöleg szintén engedtessék meg 
a középiskoláinkba felvett leánymagántanulóknak a tanítási órákra való bejárás 
a torna kivételével.

3. Tekintettel arra a körülményre, hogy egyházunk középiskolái nem 
helyi, hanem egyetemesebb egyházkerületi jellegű és érdekeltségű intézetek, 
sérelmes volna a rendelettervezet 5 pontjának alkalmazása, mely szerint a 
fiuközépiskolák látogatására csakis az iskola székhelyén állandóan lakó 
leányok tarthatnak igényt.

4. A leány magántanulóknak, a fiú középiskolák látogatására vonatkozó
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feltételek általában elfogadhatók, csak a 6. b. pont azon rendelkezésének 
megváltoztatására hívja fel egyházkerületünk a figyelmet, mely a leány ma
gántanulók bejárását csak oly osztályokba engedi meg. ahol a tanulók száma 
a 40 et meg nem haladja, holott a törvényes létszám ennél nagyobb.

Az egyházker. közgyűlés a főiskolai nagybizottság, megjegy
zéseit magáévá teszi s a vallás és közokt. minisztérium 175000 1916.
V. sz rendeletét azoknak kapcsán terjeszti fel állásfoglalás céljából 
az egyet, közgyűléshez.

72. A főisk nagybizottság 1917. aug. 22-én tartott ülése jegyzőköny
vének 7. p. szerint püspök ur előterjesztette a vallás és közokt. miniszter 
103291 [1917. VI. b. sz. rendeletét a polgári iskolai képesítésű tanárok részére 
a tanitóképzőintézeti tanári diploma megszerzése céljából rendezendő 4 havi 
tanfolyam tárgyában, amire azonban a tanárhiány miatt jelentkező egyik 
tanitóképzőintézetünknél sem akadt.

Tudomásul szolgál.
73. A főiskolai nagybizottság 1917. jun. 26-án tartott ülése jegyző

könyvének 27. p. szerint az Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete 
által megindított mozgalom alapján felkérte a főt. és méltóságos egyházker. 
elnökségét, hogy a fenntartó hatóság nevében legyen kegyes a nagymélt. 
vallás és közokt. m kir. minisztériumnál egyházkerületünk iskolai alkalma
zottainak részére a megfelelő családi pótlék megadását kérelmezni — U. a. 
ülés jegyzőkönyvének 39 p szerint a főiskolai nagybizottság méltányosnak 
tartja, hogy az egész oktatószemélyzet javadalmazása (törzsfizetés, korpótlék, 
lakásbér, adózás, vasúti kedvezmények és más időközi segélyek) tekintetében 
az állami oktató személyzet fizetésével egyszersmindenkorra egyenlőre tétessék 
és felkérte a főt. és mélt. elnökséget, hogy a fenntartó hatóság nevében az 
Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének elnökségét egyöntetű 
országos mozgalom megindítására felkérni kegyeskedjék.

Az egyházker. közgyűlés a föisk. nagybizottságnak mindkét 
határozatához hozzájárul.

74. A főisk. nagybizottság a saját hatáskörében a következő utalványo
zásokét eszközölte :

a) A theol. akad. pénztár terhére: Krug Lajosnak énektanításért havi 
12 kor. 1916. okt. 1 tői kezdődőleg a tanítás tartamára (L. 1917. jun. 26 iki 
jzkv. 21. pont)

b) A  fögimn. pénztár terhére : Dr. Marcsek Tibornak helyettesítésért 
havi 36 kor, Rácz Manónak havi 48 kor., mindegyik 1916. okt. 1-től a taní
tás tartamára. Hetvényi Lajosnak évi 200 kor. korpótlék, Szabó Józsefnek 
évi 200 kor. korpótlék, mindegyik 19Í7. szept. 1-től kezdve, Szabó Kálmán
nak évi 200 kor. korpótlék 1917. jul. 1-től kezdve. (L. 1917 jun. 26-iki

"fzkv. 2lT p. és u. a. jz k v ^ . c. p 'J ^
c) A tanítóképző intézeti pénztár terhére: Halász Józsefnek helyettesítésért 

a tanév kezdetétől 1916. dec végéig 50 kor. s ugyanannak 1917. jan. 1-től
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a tanítás végéig 60 kor. Bognár Károlynak helyettesítésért 1916. szept. 15-től 
a tanítás befejeztéig havi 40 kor. Stráner Vilmosnak vallástanitásért havi 100 
kor. Papp JózsefnekJiejyettesitésért havi 10 kor. és Ihász Ferencznek helyet- 
tesUésépt-4ra-vi-20 kor; mindegyiknek 1916. okt. 1-től a tanítás befejeztéig. 
Gyulay Károlynak helyettesítésért 1916. okt. 1 tői dec. végéig havi 30 kor., 
Simkó Endrének helyettesitesert 1916. okt. 1-től dec. végéig havi 20 kor. 
s ugyanannak 1917. jan. 1-től a tanítás végéig havi 30 kor. A tanítóképzőben 
a besorozott növendékek számára tartott tanfolyamon tanító tajiároknak név- 
szerint : Papp Józsefnek havi 10 kor., Simkó Endrének havi 30TTor., Karpáti 
Sándornak havi 10 kor., Ihász Ferencznek havi 10 kor, Gyulay Károlynak 
havi 20 kor., Halász Józsefnek havi 10 kor., mind a hat tanárnak a tan
folyam tartamára. (L. 1917. jun 26 iki jzky 21. p ) Simkó Endrének helyettes 
igazgatói dij-cimen 1917. május 1-től 1917. aug. végéig esedékes 200 korona.

d) A  kőszegi leányiskolái pénztár terhére : Biinker Jozefinnek helyette
sítésért 1917. január havára 100 koronát, február havára 70 koronát, a kö
vetkező hónapokra pedig a tanítás befejezéséig havi 10 koronát. (L. 1917. márc. 
20 iki jegyzőkönyv. 9. p ) Schmidt Paulának betegápolónői dij címen 1917. 
január hó 1-től kezdődőleg havi 40 kor. az eddigi 30 kor. helyett. (L 1917. 
március 20-iki jegyzőkönyv 11. p.), Arató Istvánnak helyettesítésért 1917. jan. 
1-től a tanítás tartamára havi 90 kor (L. u a jzkv. 12. p.) Arató Istvánnak 
helyettes igazgatói dij címen az 1916—17-ik iskolai évre 600 K-t. (L. u. a 
jzkv. 5 p.) Bakó Ilona és Miklós Bérta számára 200—200 korona korpótlék
1917. szeptember 1-től kezdve.

Tudomásul szolgál.
75. A főiskolai nagybizottság Fekete János, Ritter Magda, Simkó Hona, 

Hári Lajos magántanulókat a tandíj és építési járulék lefizetése alól felmen
tette. (L. 1917. március 20 iki jzkv. 13. p. és 1917. junius 26-iki jzkv. 23 p.) 
Tudomásul vette a főiskolai kisbizottság azon rendelkezését, hogy az Erdély
ből menekült tanulókat a tandíj fizetése alól felmentette.

Tudomásul szolgál.
76. A főiskolai nagybizottság több ügyet más testületekhez tett át, ne

vezetesen : a) a pénzügyi bizottsághoz: 1 . a soproni tanítóképző intézeti fel
ügyelő tanárok dija felemelésének ügyét (L 1917. junius 26-iki jzkv 14 b), 
2 a soproni tanítóképző int. könyvtáros tiszteletdijának megállapítását (u. a. 
jzkv. 14. c), 3. Petrik Vilma kőszegi nevelőnő számára tiszteletdij megszava
zását, (u. a. jzkv. 15. b), 4. a kőszegi leányiskolái házvezetőnő és nevelőnők 
fizetésjavitásának és a kőszegi intézeti orvos tiszteletdija felemelésének ügyét, 
(u. a. jzk. 31. p.), 5. a soproni líceumi Belmissziói egyesület és Mesterházy 
Sándor alapitó leveleit (u. a. jzkv. 8. a), és u. a. jzkv. 34. pont). 6. Budaker 
G. Károlyné kérvényét, bj a kőszegi leányiskola helyi bizottsághoz : a kőszegi 
növendékek számára szerződésileg biztosított 5 tandíjmentesség ügy ét (u. a 
jzkv. 30. p )> a soproni evang. theol. akad. tanári karhoz : a már végzett 
kiváló teológusok kitüntetésének kérdését (u a. jzkv 41. p), d) az egyház-



kerületi elnökséghez: Dr. Mohácsy Lajosnak az Evang. Lap f. évi 51-ik szá
mában megjelent cikkében foglalt vádak kérdését. (U. a. jzkv. 4)

Tudomásul szolgál.
77. A főiskolai nagybizottság 1917. augusztus hó 22-ikén tartott ülése 

jegyzőkönyvének 11. p. szerint jegyzőjének lemondását a lemondó levélben 
kifejezett érveket méltányolva, tudomásul vette azzal, Jiogy a jegyzői állás 
betöltése ügyében a legközelebbi ülésen intézkedik.

Az egyházkerületi közgyűlés a lemondott bizottsági jegyző 
buzgó működéséért köszönetét mond.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte : 

P á lm a i L a jo s
egyházkor, egyh. főjegyző.

7 8 . Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1917. évi augusz
tusaiéi 7-én tartott ülése jegyzőkönyvének 3. pontja, amely szerint elnök be
mutatja a pénzügyi bizottság 1916. évi október hó 14-én tartott üléséről föl
vett jegyzőkönyvet, melynek 5. pontja szerint a pénzügyi bizottság felhatal
mazza az egyházkerületi pénztárost, hogy az egyházkerületi könyvelő hadba- 
vonulása folytán szükségessé vált ideiglenes segéderőt alkalmazzon s annak 
díjazására havi 50 K-t szavaz meg.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság intézke
dését utólagosan jóváhagyja s fölhatalmazza a bizottságot, hogy 
ezen segéderő díjazását szükség esetén a körülményekhez mérten 
fölemelhesse.

79. Ugyanezen jegyzőkönyv 4. pontja szerint elnök bemutatja a pénz
ügyi bizottság 1917. évi május hó 19-én tartott üléséről fölvett jegyzőkönyvet, 
melynek 1. pontja szerint a pénzügyi bizottság elhatározza, hogy az egyház- 
kerületi közgyűlés utólagos hozzájárulásának reményében — a 6 százalékkal 
kamatozó hatodik magyar hadikölcsönre 80.000, azaz nyolcvanezer koronát 
jegyez és ezen jegyzés foganatosításával az egyházker. pénztárost bízza meg.

Megbízza továbbá a pénzügyi bizottság az elnökséget, hogy — amennyi
ben kaphatók — vegyen az egyházkerület részére 40.000, azaz negyvenezer 
korona névértékű félévre felmondható és 5 és fél százalékkal kamatozó állami 
pénztári jegyeket.

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

8 0 . Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint főszámvevő jelenti, hogy 
az egyházkerületi pénztárak számadásait az egyházkerületi ellenőr átvizsgálta 
és helyesnek találta.

Tudomásul szolgál.
81. Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint a közigazgatási pénztár

nál ez évben a háborús viszonyok az alkalmazottak rendkívüli segélyeiben és
5
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a rendkívüli alkalmazottak javadalmaiban 5200 K rendkívüli kiadást, továbbá
az irodai költségeknél a nyomtatványok beszerzési árának nagyarányú emel
kedése folytán a múlt évi állapothoz képest 2300 K kiadási többletet okoztak.

Ezenkívül a kőszegi leányiskola és soproni tanitóképzöintézet elkerülhe
tetlen kiadásainak fedezésére a pénztár jövedelmeiből a múlt évinél tetemesen 
(3000 K-val) nagyobb, 38.000 K összeget kellett folyósítani.

, E kiadások részben való fedezésére az egyházkerület Baldácsy-alapitványi 
jövedelméből 1500 K t, a pénztár tartaléktőkéjéből pedig 7000 K-t kellett fel
használni. Ez a körülmény okozza a pénztár vagyonának megfelelő csökkenését:

Ezzel szemben azonban a pénztári maradvány a múlt évihez képest 
némileg (1700 K-val) emelkedett.

Tudomásul szolgál.
82= Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontja -szerint a theol. akad pénztár

nál szintén érezhető a háborús viszonyok hatása.
Az alkalmazottak rendkívüli segélyezésére több, mint 8000 korona for- 

dittatott.
Az általános drágulással kapcsolatban a fűtés, világítás költségei majd

nem 1000 K-val növekedtek. így azután a deficit csak a theol. akad. alap
tőkéjéből felhasznált 5000 K segélyével volt elkerülhető ; holott normális, viszo
nyok között az intézet rendes jövedelmei fedezik.a kiadásokat.

Tudomásul szolgál.
8 3 . Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja szerint a fögimnaziumipénztái 

rendes bevételei fedezték a kiadásokat, amelyek között az intézeti alkalmazot
tak rendkívüli segélyezése több, mint 3000 K-val szerepel.

Az intézeti telek vételárának fedezésére fölvett kölcsön azonban csak a 
katonáság rendkívüli beszállásolási dijából volt. terjeszthető.

E kölcsön összege az év végén 26.000 K volt.
A kölcsönteher csökkenésével kapcsolatos az intézet vagyonának meg

felelő összegű növekedése.
Tudomásul szolgál.

84. Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja szerint a tanitóképzöintézeti 
pénztárnál a múlt évinél majdnem 6700 K-val nagyobb, 24.000 K rendkívüli 
segély sem volt képes a nagy tűlkiadást jelentékenyen csökkenteni. A háborús 
állapot által okozott költségnövekedéseken kívül ugyanis az intézeti alkalma
zottak rendkívüli segélyezése és a rendkívüli alkalmazottak javadalmazása kö
zel 4000 K rendkívüli kiadást okozott. Az intézetet még mindig 17.309 kor. 
kölcsön terheli.

Tudomásul szolgál.
SS. Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja szerint a kőszegi leányiskolái 

pénztárnál ugyancsak a háborús viszonyokra vezethető vissza az elég nagy 
rendkívüli segély dacára is mutatkozó hiány, nevezetesen 5700 K, amelyből 
egyébként 1900 K elöieg megtérül.

A helyi bizottság 1917 évi május hó 5 én tartott ülésének jegyzőkönyve
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szerint az 1916. év végén már kifizetett, de csak a jövő évben felhasználható 
fűtőanyag értéke majdnem 3000 K.

Az ir tézeti alkalmazottak rendkívüli segélyezésére 1600 K fordittatott.
Jelentékenyen növekedtek az élelmezési kiadások is; nevezetesen 2000K-val.
A javítás, tisztogatásnál 1500 K, a világításnál 4500 K kiadási többlet 

mutatkozik.
Az intézetnek juttatott 28.000 K rendkívüli segély valamivel kisebb ugyan 

a múlt évinél, de ugyanannyival nagyobb az összesített leányiskolái alap, *a 
fenntartási alapítvány s a köztőke kamatainak folyósítása folytán az alapít
ványi jövedelem.

A beruházási költségek csökkentése nem történt meg a pénzügyi bizott
ság múlt évi főülésén jegyzőkönyvbe foglalt kívánságának megfelelően.

Az intézetet terhelő kölcsön összege 64 600 K.
Tudomásul szolgál.

86 . Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja szerint a tápintézet tartalék- 
alapja ez évben a pénztár jövedelmeiből nem növeltetett.

Az évvégi pénztári maradvány azonban ép ezért a múlt évi 1900 K val 
szemben 7400 K-ra növekedett.

Ennek megfelelőlég növekedett az intézet vagyonának értéke is.
Tudomásul szolgál.

87. Ugyanezen jegyzőkönyv 15. pontja szerint főszámvevő jelenti, hogj 
az alapítványi pénztár számadásából az áttekinthetőség fokozása érdekében 
a Iclkészi és segédlelkészi kongrua segélyekre, ' a lelkészi korpótlékokra, a 
tanári fizetéskiegészitési államsegélyekre s az egyházközségek^adóalapi segé- 
lyeire vonatkozó elszámolásokat áttette az átmeneti pénztárba s ezzel kapcso
latosan természetszerűleg a tőkével úgysem bíró megfelelő alapok megszűntek.

A jelzett segélyekkel kapcsolatos tételek ugyanis az egyházkerület ház
tartása szempontjából tisztán átmeneti jellegűek.

A pénztár ezévi maradéka igy tisztán a tartalékalapot illeti.
E maradék a műit évinél 6400 K-val több ugyan, de ezzel szemben a 

tartalékalap tőkéjének ezévi gyarapodása majdnem ugyanannyival kevesebb.
A tetemesen kisebb évnyitó maradékot teljesen ellensúlyozta a hadiköl- 

csonjegyzéssel és a Simunyák hagyatéki pénztár értékpapírjai egy részének 
átvételével járó árfolyamnyereség.

Az államsegélyalap tőkéjének azt a részét, amely régi föl nem használt 
s kamatokkal föl növekedett államsegélyrészletekből származott, az elmúlt év
ben a gyámolda segélyezésére fordítottuk. Az erre vonatkozó elszámolásokat 
a nm. minisztérium jóváhagyta.

Az államsegélyalap tőkéjének ezenfelül visszamaradó részét nem volna 
indokolt államsegélyalapnak nevezni, tekintve, hogy e tőkerészlet az énekes- 
könyv kiadása után az egyházkerületet illető szerzői tiszteletdijakból és álta
lában az államsegélytől független forrásokból alakult. Mivel ezen tőkerészlet 
felett az egyházkerület elszámolás kötelezettsége nélkül teljesen szabadon

5*



rendelkezik, az igen alkalmasnak mutatkozik egy egyházkerületi szabad ren 
delkezési alap létesítésére.

Az énekeskönyv legújabb kiadása után az elmúlt évben befolyt 1200 K 
szerzői tiszteletdijat már az alap javára könyveltük el s az alapból folyósitta- 
tott a múlt évi egyházker. közgyűlés jzkvének 74. pontjában engedélyezett 
300 K segély.

Az államsegélyalap ily képen megszűnvén, a rendes évi egyházkerületi 
államsegélyt, annak végleges felosztása előtt ideiglenesen szintén az átmeneti 
pénztárba könyveltük el s részletenkint folyósítottuk.

Mint uj alapítványok ezévben először szerepelnek a kimutatásban: a 
Misner-féle, a Vojtkó féle s a Vratarics féle líceumi ösztöndijalapitványok, 
mint uj alap az egyházkerületi népiskolai alap, amely utóbbi alap szolgál az 
egyházkerületi népiskolai bizottság költségeit fedező pénzeknek az 1915. évi 
egyházkerületi közgyűlés jzkvének 184. pontja értelmében való kezelésére.

A magánkötvényeknél nagyarányú visszafizetések folytán 107.000 K-val 
kisebbedéit a tőke.

Az ily módon felszabaduló pénzösszeg és a takarékbetétek egy részének 
felhasználásával 150.000 K hadikölcsönkötvényekbe lett fektetve.

A Simunyák-hagyatékból átvett 39.003 K névértékű földtehermentesitési 
kötvényekkel együtt az alapítványi pénztár tőkéjének növekedése meghaladja 
az 50.000 K át. Ezzel kapcsolatos a pénztár vagyonának növekedése.

Tudomásul szolgál.
8'B= Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint a főiskolai nyugdijinté- 

zd i pénztár állapota a theol. akad. tanárok nyugdíjügyének folyamatban levő 
rendezése folytán ezévben sem tekinthető normálisnak.

Az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet javára ezévben sem vonattak le a 
szabályszerű járulékok.

Ezeknek összegét mégis teherképen kezeltük s vele a hátralékos nyug- 
dijjárulékok összegét növeltük.

A pénztár magánkötvényeinél visszafizetések folytán 22.000 K tőke fel
szabadult.

Ezt az összeget egyéb tőkésíthető pénzekkel együtt részint takarékbeté
tekbe, részint Simunyák-hagyatékból átvett 30.000 K n. é. 4 százalékos ma
gyar Koronajáradék kötvényekbe fektettük. Ez utóbbi művelet a pénztárt 7000 
korona árfolyamnyereséghez juttatta.

Főleg ennek segélyével sikerült a pénztár tőkéjének 12 700 koronával 
való növelése, ami maga után vonja a pénztár vagyonának megfelelő növe
kedését.

Tudomásul szolgál.
8 9 . Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint az egyet, közalapi pénz

tár 1 800 korona bevételi feleslege a közalaptartalék növelésére fordittatott.
Tudomásul szolgál.

90. Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint a Simunyák-hagijaték
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tetemes részét bírói ítélet alapján visszafizettük. Miután az Ítélet szerint a 
hagyatéknak értékpapírba átvett részét is készpénzben kellett lefizetni, a pénz
tár tulajdonát képező és a bírói letétből visszanyert 30.000 K n. é korona
járadék kötvényt, 39.000 K n. é, in. földtehermentesitési kötvényt s a „Kis
birtokosok országos földhitelintézete“ 200 K. n. é. záloglevelét az alapítványi 
s a főiskolai nyugdijintézeti pénztárba tettük át árfolyamértéken való eladás, 
illetve vétel formájában.

Innen szerepel a pénztárnál 14,400 K árfolyamveszteség. A szokatlanul 
nagy kamatjövedelemben a bírói letétben szereplő értékek több évre vissza
menőleg szóló, de csak most, a letét visszafizetése után folyósított kamatai 
rejlenek.

Miután a bírói letétbe helyezett hagyatéki értékek visszafizetése kése
delmesen történt, a bírói meghagyás folytán sürgősen esedékessé vált kifi
zetések céljaira az alapítványi, a főiskolai nyugdijintézeti s a közigazgatási 
pénztár ideiglenesen nélkülözhető pénzkészletét 143,000 K-t kellett a Simunyák 
hagyatéki pénztárnak ideiglenesen kölcsönképen rendelkezésére bocsátani, 
a jelzett pénztárak javára fizetendő megfelelő kamatok mellett.

A bírói ítélet alapján eszközölt visszafizetések után még a pénztárban 
maradó 7400 K hagyatéki maradvány áttétetett az alapítványi pénztárba

Ezzel a Simunyák hagyatéki pénztár megszűnt.
Tudomásul szolgál. .

9 1 . Ugyanezen jegyzőkönyv 21. pontja szerint az egyházkerületi pénz
árak 20,600 K általános növedéke körülbelül megfelel a múlt évinek.

Ebben a maradékban most semmiféle még ezután kifizetendő segély
felesleg nincs.

Tudomásul szolgál.
B2. Ugyanezen jegyzőkönyv 22. pontja szerint az egyházkerületi vagyon 

összesített értéke 53,000 K gyarapodást mutat.
A tőkék 30,000 K növekedése mellett részint leírások, részint kifizetések 

utján jelentékenyen beszedettek az egyházkerületnek teherként szereplő hátra
lékos tartozásai.

Tudomásul szolgál.
®3a Ugyanezen jegyzőkönyv 23.-pontja szerint főszámvevő bemutatja 

a Kleeblatt hagyatéki ház pénztárának a gondnok által készített 1916. évi 
számadását, melyet az egyházker. ellenőr átvizsgált és rendben talált.

A számadás 2897 K 27 fill, bevétellel, 2550 K 99 fill, kiadással, tehát 
346 K 28 fill, maradékkal zárult. A kezelés megfelel az alapítólevél rendel
kezéseinek.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 
házgondnoknak a fölmentvényt — köszönetének kifejezése mellett — 
megadja.

9 4 . Ugyanezen jegyzőkönyv 24. pontja szerint foszámvevő bemutatja
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az egyházkor, pénztárosnak, mint egyházkor, biztosítási megbízotti :.k jelen 
tését az 1916. biztosítási üzletév eredményéről.

E szerint az 1916. év folyamán a tiizosztályba 2599 biztosítás történt 
10,780,759 K 07 fill, értékben, a jégosztályba pedig 9 biztosítás 15,071 K 
46 f. értékbiztositására.

Az egyházkerület javára eső jutalék 19,383 K 03 fill., tisztdij után 
4655 K 95 fill, úgyhogy a 361 K 90 fill, betétkamat hozzászámitásával és 
610 K költség leszámításéval az egyházkerület ez évi tiszta nyeresége 4407 K 
85 fill., 204 K 51 fillérrel több a múlt évinél.

Az 1916. évben kifizetett kártérítési összegek a tüzosztályban 1714 K 
08 f., a jégosztályban 87 K 50 f., összesen 1801 K 58 fill.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
a biztosításokat közvetítő lelkész és tanító uraknak e téren kifejtett 
önzetlen munkálkodásukért meleg köszönetét fejezi ki és a jövőre 
is bizalommal kéri buzgó közreműködésüket.

95. Ugyanezen jegyzőkönyv 25. pontja szerint főszámvevő bemutatja 
az egyházkerületi pénztáraknak 1917. évi költségvetéseit s az azok alapján 
összeállított előirányzatot.

Ezen előirányzat szerint az egyházker. pénztárak 1917. évi szükséglete 
1,228,823 K 65 fill, a fedezetül várható rendszeres jövedelem 1,207,725 K 
29 fill., a rendszeres jövedelmek felhasználása mellett várható tuJÉadás 
21,098 K 36 fill. A többi pénztáraknak 90,794 K 19 fillérre rugó felesle géve 
szemben ugyanis a theol. akad. pénztár 100 K 12 fill., a tánitóképzőintézeti 
pénztár 26.355 K 29 fill., a felsőbb leányiskolái pénztár 40,585 K 21 fill, s 
a gyámoldai pénztár 44,851 K 93 fill., vagyis e négy pénztár összesen 
111,892 K 55 fill, hiányt mutat.

Főszámvevő jelenti, hogy a m. é. egyli. kér. közgyűlés jzkvének 55. p. 
értelmében uj normális költségvetés készítésére nyert megbízatásának ez ideig 
csak részben tehetett eleget ; egyrészt azért, mert a háborús viszonyok folytán 
való nagyobb megterheltetésé miatt nem rendelkezhetett annyi idővel, hogy 
ezt a nagy figyelmet és beható tanulmányokat igénylő munkát teljesen elvé
gezhette volna, másrészt azért, mert a mai időt a folyton váltakozó viszo
nyokkal nem is tartotta alkalmasnak egy több évi használatra szánt tervezet 
elkészítéséhez.

Mindazonáltal megbízatásának részben igyekezett eleget tenni azáltal, 
hogy áz uj költségvetések készítésénél a régi normális költségvetések egyes 
tételeit a mai viszonyoknak jobban megfelelőkkel cserélte föl.

A közigazgatási pénztárnál a szükségleti tételek között irodahelyiségek 
fűtési és világítási költségére- — különös tekintettel a püspöki hivatal szük
ségletére — az eddig csak felében fölhasznált 300 K helyett 500 K-t vett 
föl, a tisztogatás, javítás és felszerelés költségeire pedig az eddigi 100 K 
helyett 200 K-t.
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A pénztári hivatal irodai és postaköltségeire az eddig előirányzott 1000 K 
helyett a tapasztalat szerint elegendő 800 K is, a nyomtatványok költségeire 
azonban az eddigi 1800 K-nál tetemesen nagyobb összeget 4000 K-t kellett 
felvenni, az utazási költségekre pedig az eddigi 5000 K helyett 7000 K-t. 
Előre nem látható rendkívüli költségekre 100 K lett felvéve.

A bevételi tételek közé felvétetett 75,000 K közigazgatási államsegély, 
a Baídácsy alap jövedelméből a múlt évben is e célra felhasznált 1500 kor., 
úgy hogy az egyházmegyéknek közigazgatási célokra juttatandó 26,000 kor. 
levonása után még mindig 25,441 kor. 96 fill, feleslegre van e pénztárnál 
kilátás, amely a más pénztárnál mutatkozó hiány pótlására szolgálhat.

A theol. akad. pénztárnál felvétetett fűtési, világítási és tisztogatási 
költségekre s vízfogyasztásra az eddigi 300 kor. helyett 1400 kor., épület 
fentartás és javításra 400 kor., összesen 1800 kor., irodai költségekre és 
nyomtatványokra az eddig 130 kor. helyett 300 kor., rendkívüli kiadásokra 
100 korona.

A bevételi tételek közé fölvétetett az egyet, egyháznak a tanárok hadi
segélyeihez való 3718 kor. hozzájárulási összege.

A pénztárak 100 kor. 12 fill, hiánya csak látszólagos, mert a régi egye
temes drágasági pótléknak a kiadási tételek közé fölvett 1200 kor. feleslege 
előreláthatólag ez évben sem kerül kifizetésre.

.Az intézeti személyzet eddig megszavazott ezévi hadisegélye a tartalék- 
alap igénybevétele nélkül fedezhető.

A főgymnasiumi pénztár költségvetése általában véve megfelel az állam
segély szerződésnek.

Csupán az irodai költségekre és nyomtatványokra van az eddigi 760 K 
helyett 1200 kor. előirányozva, amivel szemben szobafütés, világítás és vizfo- 
gyasztásköltségére az eddig előirányzott 3000 K helyett 2500 K is elég lesz.

Az intézetet terhelő 26.000 K kölcsön kamatain felül a törlesztésre már 
nem található fedezet.

A pénztár 2542 K 45 fill, felesleget mutat. •
Kérdés azonban, hogy a bizottság utalványozni fogja-e a múlt évi 42.000 

K helyett a költségvetés bevételi tételei közé fölvett teljes 44.000 korona 
államsegélyt ?

A tanitóképzőintézeti pénztárnál a házfentartás, mosás, tisztogatásra 
eddig előirányzott 1375 K helyett épületfentartás, javítás és tisztogatásra fel
vétetett 2000 K, irodai, postaköltségekre és nyomtatványokra 310 K helyett 
600, K utazási rendkívüli költségekre az eddigi 200 K helyett 300 K.

A költségvetés e pénztárnál 26.355 K 29 fill., más forrásból fedezhető 
hiányt mutat.

A felsőbb leányiskolái pénztár költségvetésébe a fűtés, világítás költsé
gének a múlt évi 10.900 K helyett 12.700 K, az épületfentartási és javítási 
költségeknél 3400 korona helyett 4600 kor., az irodai költségeknél és nyom
tatványoknál 700 kor. helyett 1000 kor. van felvéve.



A beszerzésekre tervbe vett összeg megfelel a múlt évinek.
Rendkívüli kiadásokra a múlt évi 1850 kor. 96 fill, helyett csak 969 K 

54 fill, van előirányozva.
A fedezeti tételek között Miklós Berta előlegmegtéritése cimén 333 kor. 

34 fill, helyett tévedésből csak 200 kor. vétetett fel.
A megfelelő módosítás után a költségvetés hiánya 34.804 kor. 54 fillér.
Ehhez azonban még hozzá kell számítani a múlt évi 4780 kor. 67 fill, 

túlkiadást is. Ez utóbbinak túlnyomó része azonban a helyi bizottság 1917. 
évi május 5-én tartott ülése jzkvének 4. p. szerint a közvetlenül az év végén 
eszközölt fűtőanyag s élelmiszer beszerzések folytán állott elő, tehát megtérül.

A tápintézeti pénztárnál a tanulók vendéglői ellátása folytán a kiadások 
minimálisak, úgy hogy a költségvetés 19 140 kor. 96 fill, felesleget mutat.

Mivel a rendes üzemnek újból való megindítása előreláthatólag a költ
ségvetés tetemes növekedését fogja előidézni, a rendelkezésre álló feleslegből 
tanácsos a tartalékalapot minél nagyobb arányban növelni.

Az aiapitv. pénztár adatai megfelelnek az alapítólevelek rendelkezéseinek.
A főiskolai nyugdíjintézet! pénztár költségvetése a theol. akad. tanárok 

nyugdíjügyében előterjesztett külön javaslatnak megfelelően készült.
Az egyetemes közalapi pénztár és az átmeneti pénztár költségvetése tel

jesen az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelő tételeket tartalmaz.
Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas

lata értelmében — a bemutatott költségelőirányzatot elfogadja.
Egyúttal a közgyűlés — főtiszt. Püspök ur indítványára — 

kimondja, hogy a kőszegi leányiskola költségvetésének összeállítása 
mindenkor az egyházker. főszámvevő közbenjárásával eszközlendő.

Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai kisbizottság által elő
terjesztett és főszámvevő áltál is támogatott kérelemnek eleget téve 
az 1917—18 tanévre tápintézeti segélyekre 4000 koronát utalvá
nyoz a tápintézeti tartalékalapból.

96 . Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontja szerint a főszámvevő jelenti, 
hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium dr. Ruhmann Jenő és 
Spanner Géza hadbavonult főgimnáziumi tanárok polgári illetményeinek üsz- 
s^egét — tiszti fizetésüknek figyelembevételével — úgy állapította meg, hogy 
személyi pótlékaik további folyósítását beszüntette, sőt még az egyházkerület 
által folyósítandó törzsfizetéseiket is a rendes körülmények között élvezett 
törzsfizetéseknél kisebb összegekben állapította meg, és pedig más hasonló 
rangú tanárainknál követett eljárástól eltérőleg.

A középiskolák tanárainak szolgálati illetményeit szabályozó egyetemes 
szabályrendelet azonban kimondja, hogy katonai szolgálatának ideje alatt a 
tanár részére polgári illetményei teljes összegükben folyósítandók. Az egyház
kerületi pénztár ennek alapján a fenti tanárok törzsfizetéseiből a f. év elejéig 
visszatartott ugyan összesen 680 kor. 01 fillért, de azt az elvi. határozat ki
mondásáig még föl nem vett, tehát hátralékos törzsfizetésként kezelte.



A pénzügyi bizottság javasolja az egyházker. közgyűlésnek annak hatá
rozatba foglalását, hogy a hadbavonult tanároknak mindazok az illetményei, 
melyeket közvetlenül az egyházkerülettől élveznek, a szolgálati szabályzat 
értelmében katonai szolgálatuk tartama alatt is számukra folyósítandók.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

97. Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontja szerint főszámvavő jelenti, hogy 
az 1915! évi egyházker. közgyűlés jzkvének 151. pontjában elhatározta, hogy 
— amint a régi tanári nyugdíjintézet által kivetett 5 százalékos fenntartási 
járulékból nem hárította vissza az egyházkerület a megengedett 2 százalékot a 
tanárokra, — úgy az 1914. évi XXXVI. t.-c.-kel szervezett uj tanári nyugdíj
intézet által a tanároktól követelt 1 és fél százalékos járulékot is az illető 
intézetek pénztárai fizessék be a tanárok helyett a nyugdíjintézet pénztárába.

A határozat idején a nyugdíjintézet tagjai a főgimnáziumi, tanitóképző- 
intézeti és a felsőbb leányiskolái tanárok voltak, úgy hogy a fenti határozat 
csak reájuk vonatkozhatott.

A legújabb időben azonban a theoh tanárok is beléptek az 1914. 
XXXVI. t.-c.-el szervezett Orsz. tanári nyugdíjintézetbe s a dolog természetéből 
kifolyólag most öreájuk is ki kell terjeszteni a hivatkozott egyházker. köz
gyűlési határozat hatályát.

A szóban forgó nyugdijjárulékok fedezése céljából azonban az egyes 
intézeti pénztárak helyett sokkal helyesebb, volna az e célra alkalmasabb és 
ahhoz elég erős főiskolai nyugdíjintézet pénztárát igénybe venni. Ezáltal fő
képen a tanitóképzőintézeti és leányiskolái pénztárak megszabadulnának egy 
bár kisebbszerü tehertől, a főiskolai nyugdijintézeti pénztár jövedelmeinek leg
alább egy kis része az eredetihez hasonló célra fordittatnék.

Az 1 és fél százalékos nyugdijjárulékok összege költségvetés szerint a 
theol. akad. pénztárnál 495 kor., a főgimnáziuminál 864 kor. 16 fill., a tanító
képző intézetinéi 466 kor. 50 fill., a felsőleány iskolainál 399 korona, összesen 
2224 kor. 66 fill., amely összeg a főiskolai nyugdijintézeti pénztár 15.000 K 
feleslegéből könnyen fedezhető volna anélkül, hogy a szükséges tőkésítések 
elé akadályok gördülnének.

A pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek annak 
kimondását, hogy az 1915. évi egyházkerületi közgyűlés jzkvének 151. pont
jába a többi tanároknak megadott kedvezményt a theol. akad. tanároknak is 
megadja és hogy az 1917. évtől kezdődőleg az Orsz. tanári nyugdíjintézetbe 
befizetendő 1 és fél százalékos nyugdijjárulékok a főiskolai nyugdíjintézet 
terhére folyósítandók.

Fennmarad természetesen az egyházkerületi közgyűlésnek az a joga, 
hogy ezeket a tételeket az egyes intézeti pénztárakhoz ismét visszautalhatja, ha 
azt a nyugdijintézeti pénztár helyzete szükségessé teszi.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
elfogadja.

6



98. Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja szerint Baldauf Gusztáv időközben
pécsi lelkésszé választott volt püspöki titkár az egyházker. közgyűléshez inté
zett — s főtiszt. Püspök ur által is támogatott — kérvényében a püspöki 
irodának Pápáról Szombathelyre való áthelyezésével kapcsolatos rendkívüli 
kiadásainak megtéritéseképen rendkívüli pótlékszerü átalányösszegnek részére 
való kiutalását kéri, tekintettel arra, hogy a püspöki iroda áthelyezése folytán
1916. évi december hó 11-én Pápáról Szombathelyre volt kénytelen áttenni 
állandó tartózkodási helyét, ahol azonban a maga és családja részére meg
felelő lakást biztosítani nem tudván, kénytelen volt jelzett időponttól folyó évi 
április hó végéig családjától különváltál! élni. E különválás reá nézve úgy a 
lakás, mint az élelmezés tekintetében tetemes rendkívüli kiadásokkal járt, me
lyeknek megtérítését kéri az egyházkerülettől.

A pénzügyi bizottság a kérvényező indokait magáévá teszi s számára 
kártéritésképen a közigazgatási tartaléktőke terhére 400 kor. rendkívüli pótlék
nak utalványozását javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

99. Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontja szerint főszámvevő jelenti, hogy 
a püspöki titkár rendes javadalma az 1907. évi egyházker. közgyűlés jzkvének 
130. p. értelmében 3000 kor. törzsfizetés és az 1911. évi egyházker. közgyű
lés jzkvének 144. p. értelmében a pápai állami alkalmazottak IV. oszt. lakbé
rének megfelelőig 700 kor. lakbér.

Ezt a fizetést és lakbért az 1915. évi egyházkerületi közgyűlés jzkvének 
98 pontjában felemelte ugyan 3600 kor., ill. 910 koronára, de csak Baldauf 
Gusztáv személyére nézve, kimondván, hogy ebbeli határozata nem praeju- 
dicál a későbbi püspöki titkárok fizetésének.

A pénzügyi bizottság méltányossági okokból László Miklós uj püspöki 
titkár részére, de csak az ő személyére vonatkozólag 3600 kor. rendes évi 
fizetésnek és ennek megfelelőleg a szombathelyi II. lakbérosztály szerinti 1170 
korona évi lakbérnek a hivatalbalépés napjától, vagyis 1917. évi április 15-től 
kezdődőleg való megállapítását javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés az uj püspöki titkár fizetését a 
pénzügyi bizottság fenti javaslata értelmében állapítja meg.

Egyúttal a közgyűlés utasítja a pénzügyi bizottságot az egy
házker. tisztviselők szolgálati viszonyaii és javadalmazását meg
állapító szolgálati pragmatikának kidolgozására s a jövő évi egy-, 
házkerületi közgyűlés elé terjesztésére.

100. Ugyanazon jegyzőköny 3l. pontja szerint főszámvevő jelenti, hogy 
az 1916. évi egyházker. közgyűlés jzkvének 30. p. értelmében az állami alkal
mazottak családi pótlékának megfelelő s a háború tartamára engedélyezett 
drágasági segély, továbbá az 1916 évi rendkívüli egyházker. közgyülüs jzkvé
nek 6. p. értelmében 1916. nov. l-től kezdődőleg egy évre engedélyezett 1320 K 
3 0 u;o-os segély élvezetébe 1917 ápr. 15-töl kezdődőleg az uj püspöki titkár lép.
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A negyedévenként folyósítandó családi pótlékszerü segély azonban az 
érvényesnek elfogadott állami szabályzat szerint az 1917 április hó 15 ikén 
hivatalba lépő László Miklósnak csak az 1917. április 15 ikét követő naptári 
évnegyed elejétől, tehát 1917 julius ! tői kezdődőleg folyósítható.

Miután azonban az uj titkár olyan állásból lépett az egyházkerület szol
gálatába, amelyben családi pótlékot nem élvezett, ez esetben méltányosabb a 
szabályzatnak azt a rendelkezését venni irányadóul, amely a hivatalban levő 
alkalmazottakra vonatkozólag kimondja, hogy a naptári évnegyed folyamán 
megnyíló igény esetén az évnegyed elejétől jár a pótlék.

A pénzügyi bizottság az 1916 évi rendkívüli egyházker. közgyűlés által 
a püspöki titkár részére megszavazott 30 százalékos háborús segélynek 1917. 
április 15-től kezdődőieg László Miklós számára való utalványozását, továbbá 
ugyancsak László Miklós számára az 1916. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 30. pontja értelmében 2 gyermek után évi 400 korona csa
ládi pótlékszerü drágasági segélynek az 1917. évi II. naptári negyed elejétől 
kezdődőleg való utalványozását javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
egész terjedelmében elfogadja és határozottá emeli.

101« Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja szerint a theol. akad. tanárok 
és az egyházkerület közigazgatási tisztviselői arra kérik az egyházkerületet, 
hogy a számukra az 1916. évi rendkívüli egyházker. közgyűlés jzkvének 6. 
pontja értelmében 1916. nov. 1-től kezdődőleg egy évre megszavazott hábo
rús segélyeket továbbra is engedélyezze, mindaddig inig az állami fizetéski- 
egészitést élvező tanárok hasonló segélyt nyernek a minisztérium részéről s 
egyúttal nekik is folyósítsa az állam által a felekezeti tanároknak és lelké
szeknek juttatott hasonló célú segélyeknek megfelelő ruhabeszerzési segélyeket.

A múlt évi rendkívüli egyházker. közgyűlés által egy évre megszavazott 
segélynek egy évi összege az öt theol. akad tanár számára 9370 korona, a 
melyből azonban az egyetemes egyház fedez 3718 koronát. — A segélynek 
további engedélyezése esetén tehát előreláthatólag ismét 5652 koronát kellene 
az egyházkerületnek saját erejéből fedeznie, amely összegből azonban ezévben 
a nov. és dec. havi részletek címén mindössze 942 korona volna folyósí
tandó. Ez az összeg könnyen fedezhető volna a theol. akad. tartalékalapból -

A közigazgatási tisztviselők közül e segély szempontjából ezidp szerint 
a püspöki titkár, a pénztáros és a könyvelő jöhetnek tekintetbe. Az ezek 
számára a f. évi nov. 1-ig engedélyezett 25—35 százalékos háborús segélyek 
"összegé 3530 kor, amelyből további engedélyezés esetén esedékessé válnék 
ezévben a nov." és dec. havi részletek címén 588 kor., amely szintén fedez
hető lenne a közigazgatási tartaléktőkéből.

Az állami ruhabeszerzési segély összege személyenként 500 kor.,.hozzá
adva az egyébként is élvezett családi pótlék e'gy évi összege. Ilyen módon 
jutna a theol. akad. tanárok közül Bancsó Antalnak 500, Payr Sándornak 500, 
Straner Vilmosnak és Proliié Károlynak egyen kint/^00-, Kiss Jenőnek 500, 
összesen 3700 korona, amelynek azonban több, mint egyharmadát előrelátha-

f~~Sïï?> i~  too  o
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tólag ismét az egyetemes egyház fogja fedezni. — A közigazgatási tisztvise
lők közül Weisz Kornélnak 500+200, László Miklósnak 500+400, Wojtech 
Gf. Vilmosnak 500, összesen 1500+600=2100 K-ra volna hasonló cimen igénye.

A theol. akad. tanárok segélye fedezhető volna a theol. akad. tartalék- 
alapból, amelynek a nyugdijügyi javaslat elogadása esetén még rendelkezésre 
álló összege 17.000 kor., a közigazgatási tisztviselőké pedig az előre rendel
kezésre bocsátott s igy ideiglenesen tőkésített közigazgatási államsegély össze
gétől eltekintve majdnem 16.000 kor. közigazgatási tartaléktőkéből.

A pénzügyi bizottság a fent részletezett segély megszavazását ajánlja az 
egyházkerületi közgyűlésnek s egyben felkéri azt oly irányú lépések megtéte
lére, hogy ezen segély viselését az egyetemes egyház vállalja magára.

Ha ezen lépések eredményre vezetnek, jelen, határozat hatályát veszti.
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslalához 

képest a fenti segélyeket megszavazza.
A közgyűlés egyúttal elhatározza, hogy lépéseket tesz oly 

irányban, hogy ezen segély viselését az egyet, egyház vállalja magára.
Ha ezen lépés eredményre vezet, az esetben jelen határozat 

hatályát veszti.
a _  . fan Egyúttal az egyházker. közgyűlése — főszámvevőjavaslatára —

f ÿ  j/zAJ. / f f  - kimondja, hogy az állam által követett eljáráshoz hasonlóan minden 
gyermek után megadja theol. tanáraiknak a 20Ö—200 koronás 
segélyt s ily módon Pröhle Károly theol. tanár részére nem 500,-f^oo 

g  oö hanem ■íQO/'korona segélyt engedélyez.
1 0 2 . Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontja szerint — a pénzügyi bizott- 

. ság javaslatára az egyházkerületi közgyűlés főtiszt. Püspök ur tiszteletdiját
12.000 kor.-ban, háborús segélyét pedig 3000 koronában állapítja meg, 1917. 
évi január hó I-töl kezdödőleg a közigazgatási pénztár terhére.

1@3. Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontja szerint az egyházker. közgyű
lés főszámvevőnek a pénzügyi bizottság által pártolólag felterjesztett javasla
tára az egyházkerületi szolgák részére a m é. rendkívüli közgyűlés jzkvének
7. p. értelmében 1916. nov. l-től 1917. évi okt. hó végéig engedélyezett se
gélyeket 1917. nov. l-től kezdödőleg újabb egy évre folyósítja.

E segélyek egy évi összege Tompos Gábor, Komjáthy Lajos, Buthy 
Dénes és Horváth Samu számára fejenként 300 kor., amely összegből azon
ban ezévben csak az illető pénztárak által könnyen fedezhető 50 — 60 K lesz 
nov. és dec. havi részletek címén folyósítandó

Brückler Mihály felső leányiskolái szolga 300 kor. segélyébe betudandó 
a neki a helyi bizottság által kiutalt havi 15 kor. háborús segély, úgy hogy 
számára csak 120 kor évi segélyösszeg, illetve a folyó évben csak két havi 
részlete címén 20 kor. folyósítandó.

Ezzel kapcsolatban az egyházkerületi közgyűlés — főszámvevő javasla
tára — az egyházker. szolgák részére — az állam által alkalmazottaival szem
ben követett eljáráshoz hasonlóan — ruhabeszerzési segélyt engedélyez egyévi
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időre és pedig 200 kor. törzs és azonkívül minden gyermek után 100—100 
kor. pótruhabeszerzési segélyt — az illető iskolai pénztárak terhére — neve
zetesen Tompos Gábor számára 200+100, Komjáthy Lajos számára 2001-400, 
Buthy Dénes számára 200+100, Horváth Samu részére 20Q+1Q0 és Brtickler 

.Mihály részére 200+200 korona összegben.
104. Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja szerint az ev. tanárok és taní

tók orsz. egyesületének elnöksége arra kéri az egyházkerületet, mint iskola
fenntartót, hogy: 1. intézzen fölterjesztést a kormányhoz családi pótléknak a 
hatósága alá tartozó iskolák tanerői számára való kieszközlése érdekében, 2. 
a felterjesztés elintézéséig is az illető iskola költségvetésének terhére adja meg 
a családi pótlékot.

Ezen kérelemnek második része nálunk az 1915. évi egyházker. köz
gyűlés jzkvének 148. pontjában foglalt határozattal tárgytalanná vált.

A kérésnek első része azonban az iskolai pénztárak ezirányban való teher
mentesítése érdekében annál is inkább teljesítendő, mert illetékes helyről el
hangzott ígéret a fölterjesztés eredményességét igen valószínűvé teszi.

.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi elnökség utján 
fölterjesztést intéz a kormányhoz aziránt, hogy a felekezeti tanerők 
javadalmának az államiakkal való egyenlővé tétele céljából az állami 
alkalmazottakénak megfelelő családi pótlékot a felekezeti tanerők 
számára is utaljon ki.

c  105. Ugyanezen jegyzőkönyv 37. pontja szerint főszámvevő jelenti, 
hogy az egyetemes egyházi elnökség — amint az a ni. é egyet, közgyűlés 
jzkvének 78. pontjából kitűnik — nem teljesítette egyházkerületünknek a m. 
é. közgyűlés jzkvének 59. pontjába foglalt azt a kérelmét, hogy a theol. ta
nárok' nyugdíjügyének egyházkerületünk érdekeinek jobban megfelelő rendezése 
céljából hívja fel az egyet, theol. akad. nagybizottságot és az egyet, lelkészi 
nyugdijintézeti bizottságot az ügy egyes vitás részeinek újból való együttes 
tárgyalására. Csupán annyiban változtatta meg az egyet közgyűlés az ügyre 
vonatkozó korábbi határozatát, hogy a theol. tanárrá választott lelkészek az 
első ötévi tanári szolgálat tartania alatt való elhalálozása esetére, amikor tehát 
a hátrahagyott család az orsz. tanári nyugdíjintézet részéről semmiféle ellá
tásra nem jogosult, megállapította annak az egyet, lelkészi nyugdíjintézet 
terhére való ellátás jogosultságát.

Az egyházkerületi közgyűlés — magáévá téve a theol. akad. 
tanári karnak az egyházker. elnökséghez intézett kérelmét, — el
határozza, hogy fölterjesztést intéz az egyet, egyházhoz és nyo
matékosan kéri újból annak oly irányú intézkedését, hogy az egyet, 
theol. akad. nagybizottság és az egyet, lelkészi nyugdijintézeti bi
zottság együttes ülésen tárgyalja még a f. évi egyetemes közgyűlés 
előtt ezt az ügyet és hozzon kérelmünknek megfelelő uj határozatot.

106. Ugyanezen jegyzőkönyv 38. p. szerint föszámvevő jelenti, hogy 
theol. akad. tanárainknak az orsz. tanári nyugdíjintézetbe való felvétele a
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vallás és közoktatásügyi miniszter ur 61475 16. X. b sz rendeletével befeje
zett ténnyé vált.

E rendelet meghatározza a theol. tanároknak az orsz. tanári nyugdíj
intézetéhez való viszonyát a beszámítható ' szolgálati idő és a javadalmazás 
tekintetében s megállapítja a theol. tanárok s a fenntartó által fizetendő járu
lékok összegét.

A beszámítható szolgálati idő kezdetéül, .a lelkészi minőségben eltöltött 
JsEL mellőzésével Bancsó Antalnál 1878. szept. i„ Fayr Sándornál 1899. olïïT

1., Pröhle Károlynál 1906. okt 1., Straner Vilmosnál 19 0 8 ^ szept. !.. ‘ Kiss 
Jenőnél 1915. szept. 1-e állapíttatott meg.~HgyehnerMdvül marad e szerint 
Fayr Sándor 12'|2, Pröhle Károly 6'2 és Straner Vilmos 18'|a évi lelkészi 
szolgálata.

A nyugdíjigény alapjául szolgáló javadalmazás megállapításánál az 1914. 
aug. 31 én tényleg élvezett fizetéseket teljes összegükben figyelembe vette 
ugyan a nm. miniszter ur, de csak azzal a feltétellel, hogy a fizetések a be
számítás szempontjából mindaddig változatlanul maradnak, amig a főiskolai 
rendes tanári szolgálati idő alapján is meg nem nyílt a nm. miniszter ur által 
jóváhagyott javadalmi táblázat értelmében a magasabb fokozatra való igény.

Az 1914. szept. 1 -je utáni időre nézve azonban a beszámítható fizetés 
szempontjából már es k a főiskolai rendes tanári szolgálati idő jöhet számí
tásba a fizetési fokozatnak a javadalmi táblázat értelmében való megállapításánál.

Ilyen módon az ezidő szerint figyelembe vett fizetések Bancsó Antalnál 
6400+600 kör., Payr Sándornál 6400 kor., Pröhle Károlynál 5600, kor, Stra
ner Vilmosnál 6400 kor., Kiss Jenőnél 3600 korona.

A beszámítható korpótlékigény szempontjából a főiskola rendes tanári 
szolgálati időn kívül a rendes középiskolai és a főiskolai rendkívüli tanári 
szolgálati idő is figyelembe vehető, de a két utóbbi, tekintettel a kisebb kor
pótlék összegekre, csak felerészben.

Beszámítható volt ilyen módon Bancsó Antalnál 2000 kor., Payr Sán
dornál 1200 kor., Pröhle Károlynál és Stráner Vilmosnál 400—400 korona 
korpótlék.

A fizetési fokozat, ill. korpótlékigény szempontjából figyelembe jövő ren
des szolgálati idő kezdete ugyanis Bancsó Antalnál 1881. szept. 1., Payr 

/ Sándornál 1899. okt 1 , Pröhle Károlynál!907. márc. 1. és Stráner Vilmos
á n á l  1910. nov. \%. ill. 1909. nov. 1.

Az 1894. XXVII t. c. és 1914 XXXVI. t-c. alapján 1894. szept. 1 töl 
visszamenőleg kiutalt nyugdijjárulékok s az azok után az esedékesség napjá
tól a befizetés napjáig terjedő időre számított 4 százalékos kamatok összege 
a fentjelzett miniszteri rendelet értelmében a következő :

a) a fentartó terhére :
1. 5—7. és 1 és félszázalékos nyugdijjárulékok 26241 17

k am atok .................................... 1 8
Átvitel . 3424P33



Áthozat . 34241-33
2. tanulói nyugdijjárulékok . / .8868 —

kamatok . 3342-29

b) a tagok terhére :
Összesen . 46451-62

1. 3 rész járulék 9999 99
kamatok . 3485-23

Összesen K 13485-22
Ezen 59936 K 84 f.-nek a miniszteri rendelet értelmében a soproni m. 

kir. adóhivatal pénztárába való befizetéséről a számítások átvizsgálása után 
az egyházker. pénztár gondoskodott. A járulék befizetéseket egyelőre ideig
lenesen a főiskolai nyugdíj intézeti pénztár terhére eszközöltük.

A végleges fedezésre nézve főszámvevő a következő javaslatot terjeszti 
elő :

A járulékok kivetése az 1894. évtől kezdődőleg visszamenőleg történt, 
úgy mintha a theol. tanárok belépése, az orsz. tanári nyugdíjintézetbe annak 
megalakulásakor történt volna.

Ezen időben váltak ki a főiskolai nyugdíjintézetből és léptek be az 
orsz. tanári nyugdíjintézetbe főgimnáziumi és tanitóképzőintézeb tanáraink 
is. Az ő átlépésükben követett eljárás most mintegy mintául szolgálhat az 
ügynek a főiskolai nyugdíjintézettel szemben való rendezésénél Ezek alapján 
javaslatának elkészítésénél a következő alapelveket tartotta szem előtt :

1. Az 1894. aug. 31-én fennállott nyugdíjigények után a fentartói járu
lékok mindvégig a főiskolai nyugdíjintézet terhére esnek.

2. Az 1894. szept 1-e utáni időre kivetett .járulékokból a főiskolai 
nyugdíjintézetet terheli annyi, amennyi ily címen javára tényleg befolyt.

A tagok által egyszersmindenkorra fizetendő 1 n rész járulékok címén 
kivetett 9999 K 99 fill, tőke,' 3485 K 23 fill, kamat teljes összegében a fő
iskolai nyugdíjintézet terhére esik.

E járulék összegeket ugyanis a tagok a főiskolai nyugdíjintézet javára az 
érvényben levő alapszabályok -s szerződés értelmében tényleg befizették.

Megjegyzendő azonban, hogy a Bancsó Antal terhére az 1881. szept. 1. 
előtti, a főiskolai nyugdíjintézetnél eddig tekintetbe nem vett szolgálati ide
jének beszámítása folytán kivetett kamatok címén 72 K 68 f., továbbá igaz
gatói idejének beszámítása folytán kivetett 200 K járulék és 36 K kamat, 
összesen 308 K 68 f , valamint Kiss Jenő terhére 3600 K nyugdíj igénye 
után kivetett 1000 K járulék és 41 K 67 fill, kamat, összesen 1041 K 67 f. 
a nevezettek által még ezután lesz pótlólag a főiskolai nyugdíjintézet javára 
befizetendő.

A hallgatók után fizetendő járulékok címén kivetett 8868 K tőkéből s 
annak 3342 K 29 f. kamataiból a főiskolai nyugdíjintézet pénztárát terheli a 
theol. akad. pénztár által a theol. hallgatók után az 1895. évtől kezdődőleg a
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főiskolai nyugdíjintézet javára fizetett 1375 K járulék és annak 497 K 37 fill, 
ïïamata, összesen 1872 K 37 f A többi 10,337 K 92 f. tőke és kamat a
tïïeol. akadTTpenztár terhére esik.

Az 5, ill 7. és 1 és félszázalékos fenntartási nyugdijjárulékok címén 
kivetett 26241 K 17 fill, tőkéből és ennek 8000 K 16 fill, kamataitól a fő
iskolai nyugdíjintézet pénztárát terheli: 1) a theol. akad. pénztár által Bancsó, 
Payr, Stráner és Proliié után a) az 1898—1908. években az egyet, lelkészi 
nyugdíjintézet javára fizetett 576 kor. járulék és annak 265 kor. 92 f. kamata, 
összesen 841 kor. 92 fill, b) az 1909—1916. években a főiskolai nyugdíj 
intézet javára fizetett 744 kor. járulék s annak 115 kor. 49 fill, kamata, össze
sen 859 kor 49 fill., továbbá 2. a theol. akad. pénztár által Poszvék és Jausz 
után az 1898 — 1914. években fizetett 648 kor. járulék s annak 297 K 12 fill, 
kamata, összesen 945 K 12 fill., valamint 3. Poszvék, Bancsó és Jausz 1894. 
aug. 31-én fennálló, egyenkint 2400 kor. nyugdíjigénye után a főiskolai nyug
díjintézetnek a főgimnaziumi és tanitóképzőintézeti tanárok kiválása alkalmá
val hasonló címen való megterhelése mintájára számított évi 5 százalék címén 
6790 kor. s ennek 3578 kor. 06 fill, kamata, összesen 10368 kor. 06 fillér, 
vagyis összesen 13014 kor. 59 fill.

A többi 21226 kor. 74 fillér is a theol. akad. péztár terhére esik.
Az egyet, lelkészi nyugdíjintézet által a theol. akad. tanárok kiválása 

esetére felajánlott 30160 kor. 03 fill, járulék visszatérítési összeg kizárólag a 
főiskolai nyugdijintézeti pénztár által befizetett járulékokat tartalmazza s azért 
teljes összegében a pénztár javára esik.

Az 59936 kor. 84 fill, befizetésével a fenntartási és tagsági járulékok az
1917. ^év végéig levonattak.

Az 1918 és következő évekre esedékessé váló járulékok fedezésére nézve 
az eddigiekből önként adódik a következő eljárás :

1. a tagsági egyszersmindenkorra fizetendő egyharmad rész járulékok 
az illető tagok, 2 a hallgatók után'fejenként és félévenként fizetendő 10 kor. 
járulékok az 1916 — 17. tanév óta már követett eljárás szerint a theol. akad. 
pénztár utján a hallgatók, 3. a 7 és 1 és fél százalékos évi fenntartói járu
lékokból pedig Bancsó Antal tényleges működése idejére 120 kor., főiskolai 
nyugdijintézeti pénztár, a többi theol. akad. pénztár terhére esik.

Az egyházkerületi közgyűlése a pénzügyi bizottságnak ez 
ügyben tett következő intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi : 

1. A 61475—16. X. b. sz. miniszteri rendelet értelmében 
fizetendő összesen 59936 kor 84 fill, járulék és kamatösszeg a 
főiskolai nyugdijintézeti pénztár terhére rovandó le, ezzel szemben 
azonban, 2. a theol. akad. pénztár közvetítésével a theol. akad. 
alapból a főiskolai nyugdijintézeti pénztár javára átteendő a hall
gatók után fizetendő járulékok és azok kamatainak részleges fede- 
•zésére 10337 kor. 92 fill., a fenntartói járulékok s azok kamatai
nak részleges fedezésére 21226 K74f., összesen 31564 K 50 fill.



3. az egyszersmindenkorra fizetendő egyliarmad rész tagsági 
járulékokból és azok kamataiból a Bancsó Antal terhére eső 308 
kor. 68 fill, s a Kiss Jenő terhére eső 1041 kor. 67 fill, a neve

tettek által a főiskolai nyugdíjintézet pénztára javára pótlólag le
rovandó.

4. az egvet. leik. nyugdíjintézet á lt$  visszatérítendő járulék 
és kamatösszegek a főiskolai nyugdíj intézeti pénztár javára bevé- 
telezendők.

5. a jövőben esedékessé váló egyliarmad rész személyi járu
lékok az érdekeltek állal a fenntartói 7 és 1 és félszázalékos évi 
járulékok pedig a Bancsó Antal régi igénye után a főiskolai nyug
díjintézetet terhelő évi 120 kor. kivételével a theol. akad. pénztár 
által lesznek esedékességük idején a főiskolai nyugdijintézeti pénz
tár utján befizetendok, a theol. akad. pénztár által a főiskolai 
nyugdijintézeti pénztár javára a theol. akad. tanárok által eddig 
fizetett 24 kor. fenntartói járulék mellőzésével.

6. a theol. akad. hallgatók után fizetendő járulékok fedezé
sére az 1915,16. tanévtől kezdve már követett eljárás szerint fejen- 
kint és félévenkint 10 K szedendő a theol. akad. pénztár utján, 
ezzel szemben azonban a főiskolai nyugdijintézeti pénztár javára 
s a theol. akad. pénztár terhére eddig évenkint s fejenkint számí
tott 2 K 10 fill, tanulói járulék áttétele a jövőben mellőzendő.

Ezen intézkedések következtében a múlt évi pénztári zárla
toknál hátralékos tartozásokként kezelt íentaríói nyugdijjárulékok 
a theol. akad. pénztárnál s az egyet. leik. nyugdijintézeti illetmé
nyek a főiskolai nyugdijintézeti pénztárnál a nyilvántartásból tör
lendők.

1Ô7. Ugyanezen jegyzőkönyv 39. pontja szerint az egyházkerületi köz- 
gyüTeT'az alapítványi pénztárban kezelt alapítványoknak és alapoknak a jövő
ben való kezelésére nézve a következő - a pénzügyi bizottság által javasolt - 
módozatokat állapítja meg: I

Az egyházkerület kezeése alatt levő, rendelkezésére bocsátott 
alapítványok s alapok évi kamatjövedelme az egész év folyamán 
elhelyezve volt tőke 4 '2~X-a, az év folyamán elhelyezett vagy 
visszafizetett töke nem kamatozik : a jövedelem kifizetendő, ha az 
alapítólevél máskép nem intézkedik — ösztöndíj s hasonló jellegű 
alapítványoknál a tanév végén, fentartói alapítványoknál az év 
végén. Kivételt képeznek az olyan alapítványok s alapok, melyek 
tanulmányi segélyezésre vagy fizetés jellegű javadalmazásra szol
gálnak, amennyiben ezek jövedelme a segélyezés, ill. javadalmazás 
minőségének megfelelő részletekben folyósítható.

Az egyházkerület gondjaira bízott letétszerü alapok takarék- 
betétekként kezelendők.
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108. Ugyanazon jegyzőkönyv 40 pontja szerint a főiskolai kisbizottság 
pártolókig tette át a pénzügyi bizottsághoz Fazekas Mihályné tanitóképzőinté 
zeti gyakorló főiskolai takarítónő azon kérelmét, hogy miután a gyakorló 
iskola helyiségeinek fűtésére szükséges anyag beszerzése az 1916 — 17. tan
évben az e célra kiutalt$5 K-nál többe került, e tulkíadás neki téríttessék meg.'

Az egyházker. közgyűlés — a pénzügyi bizottság javaslatá
hoz képest — Fazekas Mihályné fűtési átalányát a tanítóképző 
intézeti pénztár terhére 75 koronával fölemeli.

1 0 9 . Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja szerint az egyházkerületi köz
gyűlés a tanítóképző intézet tanári karának a pénzügyi bizottság által pártoló
i g  fölterjesztett kérelmére a tanítóképző intézeti internátus felügyelő tanárá
nak tiszteletdiját az eddig együttesen élvezett 300 kor. helyett évi 600 K-ban 
állapítja meg, amely összegből a résztvevő tanárok részvételük arányában 
részesülnek.

110. Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontja szerint az egyliázkerületi köz
gyűlés — a pénzügyi bizottság javaslatára — a tanítóképző intézeti könyv
táros részére évi 100 kor. tiszteletdijat szavaz meg.

I l l a  Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontja szerint az egyházkerületi köz
gyűlés — a pénzügyi bizottság javaslata értelmében — a kőszegi felsőbb 
leányiskolái nevelőnők s a házvezetőnő részére a 120 kor. háborús segélyt
1916. évi nov. 1-től kezdődőig egy újabb évre engedélyezi, az 1917. nov. 
1-vel kezdődő egyévi időre pedig a nevezetteknek 300 kor. háborús segélyt 
engedélyez a szokásos feltételek mellett.

112. Ugyanazon jegyzőkönyv 49. p. szerint az egyházkerületi közgyii 
lés — a pénzügyi bizottság javaslatát magáévá téve — nem teljesiti özv. 
Budaker G. Károlyné azon kérelmét, hogy az elhunyt férje által fölvett 1200 
kor. fizetési előleg visszafizetésének kötelezettsége alól mentessék föl.

Azonban az egyházker. közgyűlés nevezettnek megengedi, hogy az 1200 
kor. előleget hosszabb idő alatt, kisebb részletekben törleszthesse

113. Ugyanazon jegyzőkönyv 50. p. szerint az egyházkerületi közgyű
lés — a pénzügyi bizottság javaslatára — a főiskolai nagybizottság jegyzője 
részére évi ÍOO kor. tiszteletdijat szavaz meg a közigazgatási pénztár terhére.

114. Ugyanazon jegyzőkönyv 51. p. szerint az egyházkerületi közgyű
lés az 1848. XX. t.-c. alapján nyert államsegélyből egyházkerületünk rendel
kezésére bocsátott 75.000 kor. felhasználására nézve — a pénzügyi bizottság 
által javasolt következő tervezetet fogadja el :

a) az egyházmegyék illetményei . . . . 2 6  000 K
b) a közigazgatási pénztár illetménye . . . 49.000 K

Összesen 75 000 K
A közigazgatási pénztárnál igy előálló feleslegből hiányok részleges 

fedezésére áttétetik:



a) a felső leányiskolái pénztárba . . . 15 000 K
b) a tanítóképző intézeti pénztárba . 10.000 K

Összesen 25.000 K
115. Ugyanazon jegyzőkönyv 52. pontja szerint a pénzügyi bizottság- 

áltál a 68500 kor. rendes és 9402 kor pót, összesen 77.905 kor. államsegély 
felosztására nézve előterjesztett tervezetet az egyházkeruleti közgyűlés követ
kezőképen állapítja meg:
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A bonyhádi főgymnasium segélye . '1260 — K iX

Az egyházegyetem illetménye a theol. akadémia
fenntartására a szervezet értelmében 6072 50 K

1547(^50a pótállamsegély . . . 940^— „ n x
A pozsonyi theol. akadémia segélye. 500 — n s
A Luther-társaság segélye . . . . 600-- 11 JO
Özv. Tóth Jánosné segélye . . . . 300 — n ■X

A felsőlövői tanítóképző intézet segélye . 300 — n *
A pozsonyi diakonissza-intézet segélye 600 - «
A tanári lakbér a l a p r a .................................... 3870 — X
A reformációi emlékünnepi alapra . 1700-— »
A felsőlövői tanítóképző intézet segélye . 1000 — 71 X
A kőszegi leányiskolái pénztárba . * . 14500 — 1) iX
A soproni tanítóképző intézeti pénztárba . 15800— » X
A gyámoldai pénztárba . . . . . 21997-50 »> X

Összesen 7790jf— K
116. Ugyanezen jegyzőkönyv 53. pontja szerint főszámvevő jelenti, 

hogy a Baldácsy-alapitvány jövedelméből egyházkerületünk ez évben is 
15000 K-ban részesült.

E jövedelem felhasználására nézve az egyházker. közgyűlés — a 
pénzügyi bizottság javaslatának értelmében — a következő felosztási tervezetet 
állapítja meg:

a) püspöki tiszteletdij . . . . . . 5000 K
b) püspöki másodlelkész javára . 1500 „
c) egyházközségek segélyei . . . . . 5000 „
d) lelkészek s e g é l y e i .................................... . 200 „
e) lelkészözvegyek segélyei . . . . . 3300 „

összesen 15,000 K
117. Ugyanezen jegyzőkönyv 54. pontja szerint az egyházkerületi köz 

gyűlés — a pénzügyi bizottság javaslatára — a Baldácsy alapítvány jövedel
méből szegény lelkészek részére rendelt 200 K-t Kutas Kálmán zalaegerszegi 
lelkész részére szavazza meg.

118. Ugyanazon jegyzőkönyv 55. pontja szerint a Baldácsy-alapitvány 
jövedelméből szegény lelkészözvegyek számára rendelt 3300 kor. felosztására 
nézve a pénzügyi bizottság a következő javaslatát terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé:
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a) Szabó Lajosné/ Bélák Jánosiig Kolbenheyer Béláné/ Weisz Józsefnéy
Görög Lajosné/ Kiss Lajos né/ Péter Lajosné/ Rahner Máténéj, Sziiíicz Lajosné/ 
Tóth Sándorn^/egyenkint 200 kor. =  2000 kor. *

b) Bauer Adolfntjö Becht Henriimé/ Eősze Dezsőné/ Fa laky Károlyiig/
Gnggenberger Jánosné/jeskó Lajosné/ Káldy Mihálynéy Kövessy Károlyiig 
Szili Lénárdné/ Schneider Vilmosné/ Wagner Jánosné/Zsakó Jánosné/Boxbélg 
Gyulánéyegyenkint 100 kor. =  1300 kor. ' *

Figyelembe nem vehetők : Graf Józsefné, Nagy Sándorné, Pieler Már 
tyásné, Fadgyas Jánosné, Haffner Vilmosné, Laucsek Jónásné, Kirnbauer 
Sándorné kérvényei.

Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztett felosztási ter
vezetet határozati erőre emeli

IS©» Ugyanazon jegyzőkönyv 56. pontja szerint a Baldácsy-alapítvány 
jövedelméből az építkező szegény egyházközségek javára rendelt 5000 K-ra 
vonatkozólag a pénzügyi bizottság Varga Gyula egyházke.rületi számvevőszéki 
elnök javaslatára a következő felosztási tervezetet terjeszti az egyházkerületi 
közgyűlés elé :

a) Alsólendva, Lajtanjfalu, Zalaegerszeg és Szek-
szárd egyenként 650 K .................................... 2600 K

b) Dombóvár . . . . . 600 „
c) S zen tg o tth á rd ............................................. 400 „
d) Nagyvázsony, Pogány, Zalaszentgróth és Mali-

basztáji egyenkint 300 kor: . . . . 1200 „
e) Nemeskér . ....................................................... 200 „

Összesen 5000 K
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által elő

terjesztett felosztási tervezetet határozati erőre emeli.
Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés kívánatosnak mondja ki, 

hogy ezen segélyösszegek elsősorban szórványhelyek és missiói 
gyülekezetek erősítésére fordittassanak.

H2©„ Ugyanazon jegyzőkönyv 57. pontja szerint — Varga Gyula egy
házkerületi számvevőszéki e. elnök javaslatára — a loosi és egervári b. Soly- 
mossy László és neje Horváth Terézia alapítvány jövedelméből felosztás alá 

f  kerülő 900 koronára nézve a pénzügyi bizottság a következő tervezetet ter-
^ jeszti elő :

a) K a p o s v á r ............................................................... 600 K
b) Pusztaszentlászló.................................... • 300 „

Összesen 900 K
Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 

elfogadja.
121» Ugyanazon jegyzőkönyv 58. pontja kapcsán az egyházkerületi 

közgyűlés — a pénzügyi bizottság javaslatára — a fehérkomáromi egyház-
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megye kikebelezéséért a közalapból járó 1300 korona kárpótlási összeget, 
valamint ja biztosítási alapból rendelkezésre'àÏÏô'4500 koronát a hiány rész- 

Tegis'fedezésé re a gyámolda rendelkezésére bocsátja.
BSSjJJgyanazon jegyzőkönyv 60. pontjánál főszámvevő jelenti, hogy 

az Elsőlvfágyar Ált. Biztositó -Társasággal eddig fennállott biztosítási szer
ződésünk újabb 10 évre változatlanul inegujittatott.

Jelenti továbbá, hogy a társaság egyházkerületünknek segélyekre 200 K-t 
adományozott szabad rendelkezésre.

Az egyházkerületi közgyűlés főszámvevői jelentését helyes
lő ig  tudomásul veszi.

Az egyházker. közgyűlés az Első Magyar Ált. Biztositó Társa
ságnak'200 kor. adományáért köszönetét mond és elrendeli, hogy 
ezen 200 kor, felhasználás céljából csatoltassék a szabad rendel
kezési alaphoz.

J 2 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 63. p. szerint az egyházkerületi közgyűlés
— a pénzügyi bizottság javaslatához képest — kapcsolatban a m. é. egyház
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 88. pontjával — kimondja, hogy az azon 
pontban Bánfalva egyházju^ég, részére .ánvasitása esetére a Radó-alapitvány- 
ból ideiglenesen megszavazott 700 kor évi segélyt már az 1916. és 1917. 
évekre folyósítja.

n ra rü g y a n a zo n  jegyzököny 64 pontjánál az egyházkerületi közgyűlés
— a pénzügyi bizottság javaslatára — 400 kor árban átvesz Stráner Vilmos- 
féle imakönyveket s azokat katonák közt TeeifcTő, szétosztás céljából a Luther- 
társaság rendelkezésére bocsátja rendkívüli segély címén.

Ezzel kapcsolatban az'egyházkerületi közgyűlés a missiói alap terhére 
450 koronát bocsát a Harangszó szerkesztőségének rendelkezésére azzal, hős 
azt katonák és szórványok ellátására‘legjobb belátása szerint felhasználja.

Az egyházkerületi közgyűlés hasonló célra a. hitoktatói tartalékból 150 
koronát bocsát az Ev. Glocken c németnyelvű egyházi néplap szerkesztőséi 
génele rencíeílkëzésére.

J 2S  Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontja szerint az egyházkerületi köz
gyűlés — a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával — _az egyházker. 
lelkészegyletnek 150 koronát, az egyházker. tanítóegyesületnek ugyancsak 150 
koronát bocsát fuvarátalány ci mén rendelkezésére.

B2S. Ugyanazon jegyzőkönyv 66. pontjánál az egyházkerületi közgyűlés
a pénzügyi bizottság javaslata értelmében — kimondja, hogy a lelkészi 

fizetések rendezése ügyében a többi egyhk. részéről teendő lépésekhez csatlakozik..
027. Ugyanazon jegyzőkönyv 69. pontja szerint a m. évi egyet, közgyű

lés Englert Ervin hrasztováczi tanítónak a m. é. egyházker. közgyűlés jzkvé-“ 
ne-k 107- P értelmében fölterjesztett háborús segélyért való kérvényét azzal 
küldi vissza, hogy miután e célra az egyet egyháznak fedezet nem áll ren
delkezésére, az egyházkerület részesítse folyamodót, amennyiben állami 
segélyben nem részesült volna egyet, közalapi jövedelméből segélyben.
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Az egyházkerületi közgyűlés a kérést — a pénzügyi bizottság 
javaslatát magáévá téve — nem teljesiti, mert az veszedelmes 
precedensül szolgálhatna, annál kevésbé, mert az egyet, egyház 
egyházkerületünknek azt az immár több Ízben fölterjesztett kérel
mét, hogy épen a horvát misszió céljaira neki a korábbi években 
állandóan'kiutalt 2000 kor közalapi segélyt e célra továbbra is 
bocsássa rendelkezésére, eddig figyelmen kívül hagyta.

128. Ugyanazon jegyzőkönyv 70. p. szerint főszámvevő jelenti, hogy az 
egyet, egyház ezévben is 2000 koronát bocsát egyházkerületünk rendelkezésére 
lelkészek rendkívüli segélyezésére.

Az egyházkerületi közgyűlés a segélyösszeget — a pénzügyi bizottság 
javaslatára — az év folyamán előálló rendkívüli esetekben való utalványozás 
céljából főtiszt. Püspök ur rendelkezésére bocsátja.

029. Ugyanazon jegyzőkönyv 72. pontja szerint az egyet, közgyűlés 
jzkvének 128. p. értelmében az 1917. évben hitoktatók, szegény 'egyházköz
ségek és missziók segélyezésére a múlt évi 24.000 kor. helyett most 24.300 
koronát bocsát az egyet, közalap jövedelméből egyházkerületünk rendelkezésére.

Az egyházkerületi közgyűlés a 300 kor. többletet a missziói 
alaphoz csatolja, az onnan való felhasználás céljából.

03®. Ugyanazon jegyzőkönyv 73. pontjánál főszámvevő jelenti, hogy az 
egyetemes közgyűlés az egyetemes adóalapból missiói egyházak segélyezésére 
ezévben is 1000 koronát bocsát egyházkerületünk rendelkezésére és pedig a 
múltban követett eljárástól eltérőleg a segélyezendő egyházközség megneve
zése nélkül.

Az egyházkerületi közgyűlés az 1000 kor. adóalapi segélyt 
— a pénzügyi bizottság javaslatára — ezévben is Szekszárdnak 
juttatja.

131. Ugyanazon jegyzőkönyv 74. pontja szerint a dunaföldvári ev. egy
házközség — hivatkozva egyházi adójövedelmének a háború folytán való 
csökkenésére kéri az egyházkerületet, hogy a gyámoldai pénztár javára még 
fennálló 3800 kor. 5 százalékos kölcsöne után a f. é. nov. 1 -je utáni időre 
eső kamatokat engedje el.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet — tekintve, hogy az 
veszedelmes praecedensiil szolgálhatna — nem teljesiti.

132. Ugyanazon jegyzőkönyv 75. pontja szerint Börcs leányegyházköz
ség kéri az egyházkerületet, hogy a neki eddig minden évben juttatott s 
általa ezidő szerint még nem nélkülözhető .600 kor. missiói tanitófizetés ki
egészítési segélyt a jövő tanévre is engedélyezze.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — Börcs leányegyliázközség részére a missiói alapból 600 
korona tanító fizetéskiegészitési segélyt az 1917—18. tanévre is 
engedélyez.

133. Ugyanazon jegyzőkönyv 76. pontja szerint Mérnyi Ádám malibasz-
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táji lelkész egyik kérvényében az általa eddig élvezett 600 kor. missiói segély
nek további folyósítását s azonkívül rendkívüli segély engedélyezését kérel
mezi, a másikban pedig az állami háborús segélyből való részesítését kéri. 
Hivatkozik csekély javadalmazására s egyházközségének a háború által még 
fokozott szegénységére.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latát elfogadva — Mérnyi Ádám részére a 600 kor. missiói segélyt 
további egy évre engedélyezi.

134 Ugyanazon jegyzőkönyv 77. pontja szerint Godina István dombó
vári hitoktató segédlelkész arra kéri az egyházkerületet, hogy a- részéről eddig 
élvezett 500 kor. missiói segélyt f. é. március 1-től kezdödőleg havi 50 K-val, 
vagyis évi 600 koronával emelje fel.

Kérvényében hivatkozik arra, hogy ezidő szerint élvezett évi javalmazása 
a mai viszonyok között alig elég élelmezési költségeinek fedezésére.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — a dombóvári hitoktató segédlelkész missiói segélyét az 
eddigi 500 koronáról további rendelkezésig 400 koronával 900 ko
ronára fölemeli, de egyúttal kimondja, hogy az egyházközség 
anyásitása esetére e segélyezés tárgyában a szabad rendelkezés 
jogát magának fenntartja.

135. Ugyanazon jegyzőkönyv 78. p. szerint a sárospataki ref. főiskola 
vezetősége az egynázker. számvevőséghez küldött ,,felhívó szózatáéban a fő- 
skola fenntartására szolgáló alaphoz való hozzájárulásunkat kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a sárospataki főiskola nagy múlt 
jára való tekintettel meleg rokonszenvvel kiséri az annak fejlesz
tésére irányuló mozgalmakat, tekintettel azonban arra, hogy a saját, 
szintén bajokkal kiizködő intézeteink fölsegélyezése az egyházke
rület anyagi erejét teljesen kimeríti, legnagyobb sajnálatára a sáros
pataki főiskola javára való adakozásban részt nem vehet

136. Ugyanazon jegyzőkönyv 80 pontja szerint Raffay Sándor a Ma
gyarhoni Ev. Lelkészek Egyesületének elnöke az egyesület nevében köszöne
tét mond az egyházkerületünknek az egyesületbe alapitó tagul való belépéséért 
és egyúttal megújítja a múlt évben nem teljesített ama kérelmét, hogy az 
egyházkerület a szükséges fuvardijak fedezésére a többi egyházkerületek pél
dájára évi segéllyel támogassa az egyesületet.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet a múlt évi egyház
kerületi közgyűlés jzkvében felhozott indokok miatt most sem 
teljesítheti.

137. Ugyanazon jegyzőkönyv 81. pontja szerint dr. Daxer György po
zsonyi theol. akad. tanár az egyházkerület hozzájárulását kéri az újszövetségi 
iratokhoz irt görög-magyar szótárának kinyomatási költségeihez.

Az egyházkerületi közgyűlés a szótár kinyomatási költségeire 
a missiói alap terhére 200 kor. segélyt engedélyez.



138. Ugyanazon jegyzőkönyv 82 pontja szerint dr. Szelényi Ödön po
zsonyi theol. akad. tanár „A magyarhoni ev iskolák története a reformációtól 
napjainkig"'ç a reformáció jubileumi evebeu megjelenendő müvénél? kinyo- 
mátási költségeihez az egyházkerület hozzájárulását ill. egyelőre ezirányban 
elvi igéreltételét kéri.

Az egyházkerületi közgyűlés a szóban levő mű kinyomatási 
költségeire a missiói alap terhére 200 kor. segélyt .szavaz meg.

139. Ugyanazon jegyzőkönyv 84. pontja szerint özv. Jausz Vilmosné 
volt theol. akad. tanár és egyházker. számvevő özvegye arra kéri az egyház
kerületet, hogy mivel háborús segélyben sehonnan nem részesülhet, tekintet
tel arra, hogy boldogult férje az egyházkerület érdekében használta fel egész 
életerejét, az egyházkerület könnyítsen azon terhein, melyeket különösen a 
mai nehéz gazdasági helyzetben két ellátatlan kiskörű gyermekének nevelte
tése vállaira ró.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság javas
latára — özv. Jausz Vilmosáénak a kérvényben felhozott indoko
kat magáévá téve, háborús segélyül, a főiskolai nyugdíj intézeti 
pénztár feleslegéből egyszersmíndenkorra 500 K-t engedélyez.

Î40. Ugyanazon jegyzőkönyv 85. pontja szerint Király Emma nyug. 
polg iskolai tanítónő, néhai Király József Pál, lyceumunk volt nagynevű igaz
gató-tanárának leánya vagyon ta] anságára, betegeskedésére, nyugdija csekély 
voltára hivatkozva, a főiskolai nyugdíjalapból segélyt kér.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet fedezet hiányában 
nem teljesítheti.

143. Ugyanazon jegyzőkönyv 86. pontja szerint özv. Nagy Jánosné. ez 
évben is segélyért folyamodik elmebeteg tanító fia szán!ára.

Az egyházkerületi közgyűlés kérelmezőnek a szabad rendel
kezési alap terhére 100 kor. segélyt engedélyez.

B42. Ugyanazon jegyzőkönyv 87. pontja szerint özv. Purtli Lajos Ká
roly ii£^njtó__özyegye_ezévben is segélyért folyamodik, hivatkozva arra, hogy 
a saját fenntartására és két tanitóképzöintézeti és egy felsőbb leányiskolái 
gyermeke neveltetésére mindössze havi 70 kor. özvegyi segély és gyámpénz 
áll rendelkezésére, úgy hogy csak megfeszített munkával képes életét fenn 
tartani.

Az egykázkeriileti közgyűlés folyamodónak ugyancsak^ a sza
bad rendelkezési alap kamataiból 100 K segélyt szavaz meg.

143. Ugyanaz h jegyzőkönyv 88. pontja'szerint az'egyelem és gyám- 
intézet azzal a megokolással, hogy az intézet ezidő szerint még egyeseket 
nem segélyezhet, pártolókig tette-át hozzánk özv Zafoalik Jánosné, volt hokony- 
csernyei tanító özvegyének segély kérvényét, melyben hivatkozik a nagy drá
gaságra s ezzel szemben csekély nyugdijára.

Az egyházit, közgyűlés — a pénzű. biz. javaslatára — kérvénye
zőnek a szabad rendelkezési alap kamataiból 100 K segélyt engedélyez.
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144. Ugyanazon jegyzőkönyv 90. pontjánál főszámvevő jelenti, hogy 
Mesterházy Sándor nemespátrói ev. lelkész 1917. évi május hó 22-ikén kelt 
alapítólevele értelmében 200 kor.-ás felsőleányiskolai ösztöndíj alapítványt tett. 
Az alapítvány tőkéje 2 drb. egyenkint 100 kor. n. é. 6 százalékos hadikölcsön- 
kötvény alakjában f. é. junius hó 22-én az egyházker. pénztárba befolyt.

Megküldötte egyúttal a következő alapító levelet :
ALAPÍTÓ LEVÉL.

Felejthetetlen kedves kis leányunknak, néhai Mesterházy Mártának — ki 
Nemespatróban 1914. május 13-án született és 1915. július 26-án elhunyt — 
emlékezetére a kőszegi ág. hitv. ev. leányközépiskolánál a következő alapít
ványt tesszük :

I. Az alapítvány címe: „Mesterházy Márta alapítvány.“
II. Az alapítvány célja : egy arra érdemes leányközépiskolai ev. növen

déknek, tanulónak segélyezése.
III. Az alapítvány tőkéje kettő darab 100 koronás, összesen 200 korona 

(kettőszáz korona) névértékű 6 százalékos magyar koronajáradékkötvény, (h ad 
kölcsönkötvény) mely a dunántúli ág. hilv. ev. egyházkerület, mint a kőszegii 
ág. hitv. ev. leányközépiskola fenntartó hatósága által, mint ilyen kezelendő ; 
ha pedig visszafizettetnék, akkor tőke értéke a magyarországi ág. hitv. ev. 
kér. egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 23 i. §-a értel
mében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakba, állandóan pedig árvaszerü 
biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyil-

• vánitott közértékpapirokba helyezendő el, esetleg megfelelő jövedelmű ingat 
lanok vásárlására fordítandó.

IV. Az alapítvány évi jövedelme évenkint ösztöndíjul, esetleg tandij- 
segélyül a kőszegi ág. hitv. ev. leányközépiskola olyan tanulójának adandó, 
aki jó magaviseletü és legalább általános jó tanulmányi előmenetelt tanúsít. 
Az ösztöndíj kiadásánál elsősorban evang. lelkészek, azután evang. tanítók 
leányai veendők figyelembe, ilyenek nem létében más ev. tanulók.

V. Az alapítvány évi jövedelmének odaítélésére a kőszegi ág. hitv. ev. 
leányközépiskola tanári testületé illetékes, de azt a helyi iskolai bizottságnak 
tudomásul vétel végett bejelenti.

VI A dunántúli ág. hitv ev. egyházkerület, mint az alapítvány kezelője 
jogosult az esetben, ha a viszonyok változásai miatt az alapítvány célja vagy 
jövedelmének hovaforditására vonatkozó fenti rendelkezések nem volnának 
többé megvalósíthatók, az alapítvány célját és feltételeit a fenti eredeti ren
delkezések szellemének megfelelő intézkedésekre változtatni.

Az esetre pedig, ha a kőszegi ág. hitv. ev. leányközépiskola megszűn
nék vagy államosittatnék, ezen alapítvány feletti szabad rendelkezési jog a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnél marad.

Kelt Nemespátró, 1917. május hó 22-én.
Bebök István S. k. tanú. Mesterházy Sándor s. k , Mesterházy Sándorné S . k .  

Szakáll Ferenc s. k.tanu. ev. lelkész. Hajnal Ida s. k.
8



5 8

Az ezen alapítólevélre az egyházkerület részéről vezetendő záradék ter
vezetét az egyházker számvevő a következőkben terjeszti elő :

I. A dunántúli ág. liitv ev. egyházkerület, mint a kőszegi felső leány
iskola fenntartója s tulajdonosa az alapítványt 1917. szeptember hó 26-án 
Sopronban tartott évi rendes közgyűlésén a jzkv. 144. pontja értelmében me
leg hálával elfogadta s az egyházkerületi pénztárba. 1917. évi junius hó 22-én 
2 drb. egyenkint 100 kor. n. é. 6 százalékos m. áll. jár. (hadikölcsön) kötv. 
alakjában befolyt tökét egyelőre a jelzett alakban való gyiimölcsöztetés céljá
ból az egyházker. alapítványi pénztár külön kezelt tőkéi között elhelyezte.

II. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 
kezelésére, a tőke gyiimölcsöztetésére, a jövedelemnek az alapitó kívánságai
nak megfelelő felhasználására s az alapítványra nézve a teljes és korlátlan 
vagyoni felelősséget elvállalja.

III. Az alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben a magyarországi ág. 
h. ev. kér. egyet egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 149. 
§-a értelmében az egyházker. felügyelőből és a püspökből álló egyházkerii- 
eti elnökség, illetve a pénzügyi bizottság mindenkori elnöke képviseli.

IV. A jelen alapítólevél négy eredeti példányban állittatik ki, melyek közül 
egy nm. v. és közokt.-tigyi m. kir. minisztériumnál, egy az egyetemes egyházi fel
felügyelőnél, egy az egyházker. püspöki hivatalnál, egy pedig az egyházker. le
véltárban helyeztetik el.

Az egyházkerületi közgyűlés az alapítványt hálás köszövette 
elfogadja s az előterjesztett záradéktervezetet jóváhagyja.

145. Ugyanazon jegyzőkönyv 91. pontja szerint főszámvevő jelenti, hogy 
a kőszegi felsőleányiskola állandó tanerői, névszerint Arató István, Gosztonyi 
Margit, Bakos Julia, Bakó Ilonka, Miklós Berta, Tholdné Nagy Stefánia 
Krafka Bo.riska és Freyier Emma 1917. évi április hó 21-én kelt, mellékelt 
alapítólevelük értelmében összesen 10.000 K-t ajánlottak föl egy, a kőszegi 
leánynevelő intézetnek felsőleányiskolává és leánygimnáziummá való fejlesz
tése esetén ezen uj intézet megfelelő felszerelése céljaira szolgáló alapítvány 
létesítésére. Az alapítványi tőke az alapítók kötelező nyilatkozatai szerint 1917. 
évi szept. .1-től kezdődőleg 5 év alatt lesz az egyházker. pénztárba befizetendő.

Az alapitó levél a következő :

Főtisztelendő és méltóságos Püspök ur !
A kőszegi ág. hitv. ev. felsőleányiskola tanári testületé, illetőleg a tanári 

testületnek jelenlegi hivatásos rendes tagjai 10.000 kor., azaz tízezer koronát 
ajánlanak fel a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek s ezzel a kőszegi 
leányiskola javára az alábbi módozatok mellett egy felszerelési alapot óhajta
nak kezdeményezni.

1. §•
Az alap cime: „A kőszegi ág. hitv. ev. leányközépiskola tanári testiilete 

által kezdeményezett felszerelési alap.“
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Az alap tulajdonosa a dunántúli ág. liitv. ev. egyházkerület kőszegi 
leányközépiskolája.

3. §.
Az alapot a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület pénztára kezeli.

4- §■
Az alap célja : megkönnyíteni az egyházkerület számára az újonnan 

építendő intézet iskolájának, internátusának és gazdaságának a mai kor igé
nyeit, valamint a nőnevelés különös követelményeit mindenben kielégítő fel
szerelését és a berendezés fokozatos kiegészítését.

5. §.
Az alap tőkéjének növelésére szolgálnak :
a) az esetleges adományok,
b) a tanulók részéről fizetendő évi 10 kor. járulék,
c) az uj épület felépítéséig az egész kamatjövedelem, az uj épület fel

építése után az évi kamatjövedelem 50 százaléka.
6 . § .

Az uj épület felépítésekor igénybevehető az akkori tőkeállomány 50 szá
zaléka. Évenként a felszerelés kiegészítésére fordítandó a jövedelem fele, a 
másik fele az 5. §. értelmében tőkésítendő.

7- §
Ha a tőke meghaladná a 100.000 koronát, az esetben 50.000 koronáig 

terjedhető összeg nagyobbszabásu berendezésre, esetleg építkezésre egyszerre 
felhasználható.

8  § •

Az alap jövedelmének évenkint elkölthető 50 százaléka arra van hivatva, 
hogy a szokásos évi felszerelési átalányon felül a költségvetés keretében ne
hezebben elhelyezhető nagyobb kiadásokat fedezze.

9. §.
Idővel az alapszükséglet kielégítése után a leányoknál annyira fontos 

esztétikai nevelés érdekében eredeti festmények, szobrok, szép- és iparművé
szeti alkotások megszerzésére különös gond fordítandó.

Kötelezem magamat, hogy a fenti célra 1600 kor, azaz egyezerhatszáz 
koronát fogok a kőszegi leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület pénztárába 1917. évi szeptember hó 1-től számított öt .év 
alatt nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni.

Gosztonyi Margit s. k-
Kötelezem magamat, hogy a fenti célra 1600 kor., azaz egyezerhatszáz 

koronát fogok a kőszegi leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág. hitv.

2  §
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ev. egyházkerület pénztárába 1917. évi szeptember hó Möl számított öt év 
alatt nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni.

Bakos Julia s. k.

Kötelezem magamat, hogy a fenti célra 1600 kor., azaz egyezerhatszáz 
koronát fogok a leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág. liiív. ev. egy
házkerület pénztárába 1917. évi szeptember hó 1-től számított öt év alatt 
nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni.

Arató István s k.

Kötelezem magamat, hogy a fenti célra 1200 kor., azaz egyezerkétszáz 
koronát fogok a kőszegi leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület pénztárába 1917. évi szeptember hó 1-től számított öt év 
alatt nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni.

Bakó Ilonka s. k

Kötelezem magamat, hogy a fenti célra 1200 kor., azaz egyezerkétszáz 
koronát fogok a kőszegi leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület pénztárába 1916. évi szeptember hó 1 -töl számított öt év 
alatt nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni

Miklós Berta s. k.

Kötelezem magamat, hogy a fenti célra 1200 kor., azaz egyezerkétszáz 
koronát fogok a kőszegi leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület pénztárába 1917. évi szeptember hó 1-től számított öt év 
alatt nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni.

Tholdné Nagy Stefánia s. k.

Kötelezem magamat, hogy a fenti célra 800 kor, azaz nyolcszáz koro
nát fogok a kőszegi leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág hitv. ev. 
egyházkerület pénztárába 1917. évi szeptember hó 1-től számított öt év alatt 
nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni.

Krajka Boriska s. k.

Kötelezem magamat, hogy fenti célra 800 korona, azaz nyolcszáz koro
nát fogok a kőszegi leányközépiskola pénztára utján a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület pénztárába 1917. évi szeptember hó 1-től számított öt év alatt 
nagyság és idő tekintetében nem korlátozott részletekben befizetni.

Frey/er Emma s. k

Ha 5 év alatt nem tudná az egyházkerület az 1916. évi augusztus 23-iki 
közgyűlésen a 24. pontban hozott határozatát megvalósítani, az esetben fenn
tartjuk magunknak a befizetett összegek feletti szabad rendelkezésünket.
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Ezen felterjesztésünknek második példányát a kőszegi leányközépiskola 
irattárába helyeztük el.

Kőszeg, 1917. évi szeptember hó 21-én
Legmélyebb tisztelettel :

Gosztonyi Margit s. k. 
Bakos Julia s. k. 
Arató István s. k. 

Krafka Boriska s. k.

Miklós Berta s. k.
Bakó Ilonka s. k. 

Tholdné Nagy Stefánia s• k. 
Freyler Emma s. k.

Az ezen alapitó levélre az egyházkerület részéről vezetendő záradék ter
vezetét az egyházker. számvevő a következőkben terjeszti elő:

I. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a kőszegi felsőleány
iskola tulajdonosa s fenntartója az alapítványt az 1917. évi szeptember hó 
26-án Sopronban tartott rendes évi közgyűlésen a jzkv. 145. pontja értelmé
ben hálás köszönettel elfogadta s az alapítványi tőkét annak az egyházker. 
pénztárba való befizetése után az egyházker. alapítványi pénztár tömegesen, 
esetleg külön kezelt tőkéi között helyezi el gyümölcsöztetés végett.

II. Az alapítványi tőke a magyarországi ág. hitv, ev. kér. egyet, egyház 
legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideigle
nesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerü biztosítékot 
nyújtó ingatlanokra adott kölcsönbe, vagy óvadékképesnek nyilvánított érték
papírokba helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására 
fordittatik.

III. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 
kezelésére, a jövedelemnek az alapitó kívánságainak megfelelő félhasználására 
s az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

IV. Az alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben a magyarországi 
ág. hitv. ev. kér. egyet, egyház felsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 
149. §-a értelmében az egyházker. felügyelőből és a püspökből álló egyház
ker. elnökség, illetve a pénzügyi bizottság mindenkori elnöke képviseli.

V. A jelen alapítólevél négy egyenlő példányban állittatik ki, melyek 
közül egy a nm v. és közokt.-ügyi m. kir. minisztériumnál, egy az egyet, 
egyházi felügyelőnél, egy az egyházker. püspöki hivatalnál, egy pedig az 
egyházkerületi levéltárban helyeztetik el.

Az egyházker közgyűlés az alapítványt hálás köszönettel el
fogadja s az előterjesztett záradék tervezetét jóváhagyja.

146. Ugyanazon jegyzőkönyv 92. pontja alatt föszámvevő jelenti, hogy 
a soproni ev. líceumi tanulók belmissziói egyesülete részint értékpapírba, 
részint takarékbetétbe összesen 9077 K 43 f-t tett le az egyházkerületi pénz
tárnál egy a soproni ev. líceum mellett az 1917. évi május hó 23-án kelt 
mellékelt alapítólevél értelmében létesítendő „Diákotthon“ céljaira szolgáló 
alapítvány létesítésére.

A megküldött alapítólevél a következő :
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ALAPÍTÓLEVÉL
A soproni ág. hitv. evang. líceumi tanulók Belmissziói egyesülete Is

tennek hálákat adva a reformáció áldásaiért és édes hazánknak eddigi meg
tartásáért, már hivatásánál fogva is kötelességének tartja, hogy egyrészről a 
reformáció négyszázados évfordulójának alkalmából egyházunkban megfelelő 
és méltó emléket állítson, másrészről pedig legalább egy fundamentumkő 
letételével hozzájáruljon a háború utáni uj Magyarország felépítéséhez, meg
erősítéséhez. E célból a fentnevezett egyesület a dunántúli ág. hitv evang. 
egyházkerületnek átadja a „Soproni ág. hitv. evang. líceum Diákotthon alap
jára“ hozzá eddig befolyt összeget a mellékelt kimutatással együtt 23 drb. 
összesen 9000 K névértékű 6 százalékos állami járadékkölcsön kötvényben és 
77 K 43 f-ről szóló takarékpénztári könyvecskében, összesen 9077 K 43 fill, 
azaz kilencezerhetvenhét korona 43 fillér értékben, a következő feltételek mellett :

1. Az átadott összeg a még azután hozzá csatolandó összegekkel együtt 
a „Soproni ág- hitv. ev. líceum (államilag segélyezett főgimnázium) Diák
otthon alapja“ címén kezeltessék, azzal a rendeltetéssel, lrogy abból — ha a 
nevezett alap a megfelelő összegre felnövekszik — az 1917. évi április hó 
28-án tartott alapitó ünnepélyre ismertetett alapelveknek megfelelően egy 
„Evang-liceumi Diákotthon“ létesittessék és tartassák fenn Sopronban.

2. A „Diákotthon alap“ tőkéje a magyarországi ág. hitv. ev. egyet. kér. 
egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében 
ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakba, állandóan pedig árvaszerü biztosí
tékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékképesnek nyilvánított

ilyen kezelendő, minden legalább 500 kor. adománynak külön névhez kötött 
alapítványi összegként való állandó kimutatása mellett.

3. A „Diákotthon“ eszméjének teljes megvalósítása idején a tőke — a 
külön határozott fentartási vagy kedvezményeket biztositó alapoknak adományo
zott összegek kivételével — az építésre, berendezésre maga is felhasználható 
lesz, a megfelelő összegű kamatokat azonban az egyházkerületi közgyűlés 
már előbb is. kiutalványozhatja a diákvédelem ügyének fokozatos megvaló
sítására pl. foglalkoztató terem kibérlésére és berendezésére s általában a 
„Diákotthon“ célját fokozatosan megvalósító illetve előmozdító s ép ezért fel
tétlenül szükséges kiadásokra. Máskülönben a kamatok az alap növelése cél-

séges összegen kívül a feltétlenül biztos jövedelmek beszámításával a fenn
tartásra és megfelelő számú kedvezmény biztosítására szolgáló összegek is 
rendelkezésre állanak.

Szóval a legszigorúbban betartandó az az elv, hogy a cél érdekében 
mindig csak annyit valósítsunk meg, amire már van feltétlenül biztos fedezet, 
hogy a „Diákotthon“ ügye kezdettől fogva mindvégig szilárdul álljon.

5. A soproni ág. hitv. ev. líceumi tanulók Belmissziói Egyesülete az 
1916—17. tanévben módosított alapszabályaiban kötelezettséget vállal arra,

közértékpapirokba helyezendő el, kivéve a tőkének magyar állami járadék 
(hadikölcsön) kötvény alakjában letett részét, mely azok visszafizetéséig, mint

t jából a tőkéhez csatolandók.
4. A „Diákotthon“ építése csak akkor kezdhető meg, ha az erre szűk-
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hogy a soproni ág. hitv. ev. líceumi „Diákotthon alapijának ügyét felka
rolja, irányítja s a nevezett alap növelése érdekében állandóan mindent elkö
vet. Ezen alapon a „Diákotthon“ érdekében kifejtendő különböző körű tevé
kenység egységességének biztosítása céljából a „Diákotthon“ alapját megvető 
líceumi Belmissziói Egyesület mély tisztelettel felkéri az egyházkerületi köz
gyűlés elnökségét, hogy minden olyan az egyházkerületi közgyűlés elé ter
jesztendő és nem a Belmissziói Egyesülettől származó tervet, mely a Diák
otthon ügyére vonatkozik, a Belmissziói Egyesülettel véleménynyilvánítás cél
jából előzetesen közölni szíveskedjék.

Viszont a Belmissziói Egyesület fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
soproni ev. líceumi tanári kar utján s annak jóváhagyásával a „Diákotthon“ 
ügyére vonatkozó indítványokat és fölterjesztéseket intézhessen a dunántúli 
ev. egyházkerületi közgyűléshez.

A „Diákotthon“ ügyében a végleges döntés mindenesetre az egyházke
rületi közgyűlést illeti.

6. A Belmissziói Egyesület felkéri az egyházkerületi közgyűlést olyan 
intézkedés megtételére, hogy az egyházkerületi pénzügyi hivatal a „Diákott
hon“ ügyéről szóló egységes kimutatás elkészítése és a tényállásra vonatkozó 
tiszta kép alkotása céljából minden év május havának elején adja át az ado
mányok jegyzékét, amelyek a „Diákotthon alap“ javára közvetlenül az egy
házkerületi pénztári hivatalba folytak be és közölje vele egyúttal a „Diák
otthon alap“ állásáról való kimutatást.

7. Abban a nem várt esetben, ha a „Diákotthon“ létesítése és fenntar
tása bármely okból ötven év múlva biztosítható nem lenne, úgy a „Diák
otthon“ ügyét akkor támogató líceumi ifjúságnak álljon jogában, hogy a tanár 
testület utján javaslatot terjesszen föl az egyházkerületi közgyűléshez arra vo
natkozólag, váljon a gyűjtés a „Diákotthon alap“ javára tovább folytattassék-e 
vagy pedig a tőke valamely más líceumi jótékonysági alapítvánnyá változtassák át.

Midőn a „Diákotthon“ létesítésének eszméje a Belmissziói Egyesületben 
felmerült, úgy éreztük, hogy Isten maga van szándékunkkal, midőn pedig ezt 
az alapitó levelünket az abban fentebb feltüntetett értékekkel együtt a fentebbi 
célra a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület főtisztelendő és méltóságos 
Elnökségének, illetve a tekintetes pénztári hivatalának örvendező és remény
kedő lélekkel átadjuk, Istenhez fohászkodunk: az ő nagy kegyelme és gazdag 
áldása maradjon az elvetett mustármagon

A soproni ág. hitv. ev. líceumi tanulók Belmissziói Egyesülete 1917. évi 
május hó 23-án tartott közgyűlése nevében és megbízásából.

Sopron, 1917. május hó 23-án.
Hetvényi Lajos s. k., Horváth Károly s. /<■, Sümegi Sándor s. k., 

egyesületi titkár. egyesületi jegyző.
Váraljai György s. k. 

egyesületi főpénztáros.

a soproni ág. hitv. ev. 
líceumi tanulók Belmisz 
szióiEgyéstiletének elnöke.
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Az ezen alapítólevélre az egyházkerület részéről vezetendő záradék ter
vezetét az egyházker. számvevő a következőkben terjeszti elő :

i A dunántúli ág. liitv. ev. egyházkerület, mint a soproni ág. liitv. ev. 
líceum tulajdonosa és fenntartója az alapítványt az 1917. évi szeptember hó 
26-án Sopronban tartott rendes évi közgyűlésén a jzkv. 146. pontja értelmé- 
bertfhálás köszönettel elfogadta s az egyházkerületi pénztárba 1917. évi május 
hó 26-án befolyt alapítványi tőkét gyümölcsöztetés céljából az egyházkerületi 
alapítványi pénztár tömegesen, illetve az értékpapírokat a külön kezelt tökéi 
közé elhelyezte.

II. A dunántúli ág hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány 
kezelésére, a tőke gyümölcsöztetésére, a jövedelemnek az alapitó kívánságainak 
megfelelő felhasználására s az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni 
felelősséget elvállalja.

III. Az alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben az egyházkerületi 
felügyelőből és a püspökből álló egyházkerületi elnökség a magyarhoni ág.- 
liitv. ev. egyet. kér. egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 
119. §-a értelmében, illetve az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori 
elnöke képviseli.

IV. A jelen alapítólevél négy eredeti példányban állittatik ki, melyek kö
zül egy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál, egy az 
egyetemes egyházi felügyelőnél, egy az egyházkerületi püspöki hivatalnál, egy 
pedig az egyházkerületi levéltárban helyeztetik el.

A pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás köszönettel való elfogadá
sát s az előterjesztett záradéktervezetnek jóváhagyását ajánlja az egyházkerületi 
közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát 
határozati erőre emeli.

147. Ugyanazon jegyzőkönyv 93. pontjánál főszámvevő jelenti, hogy 
Nagy Sándor nemesdömölki lelkész a líceumi tápintézeí javára 1000 koronás 
alapítványt tett s azt 5 és félszázalékos hadi kölcsönkötvényekben az egyház
kerületi pénztárba beszolgáltatta. ç /  ’

Egyúttal főszámvevő bemutatja a következő^lapitóle^etet „Régi vágyam 
teljesül, midőn egyházkerületünk soproni tanintézetei iránt mélyen érzett hála- 
datosságom és sok nagy tartozásunknak némi csekély bizonyságául ide mellé
kelek 1 darab 1000 korona névértékű 5 és fél százalékkal kamatozó 1915. 
évről 101 239. számmal kibocsátott hadikölcsönkötvényt az 1917. évi decem
ber 1-én és azontúl 1925. junius 1-ig esedékes összes szelvényeivel együtt, 
azon tiszteletteljes kérelemmel, hogy azt egyházkerületünk soproni tanintéze
teink tápintézete javára örök alapítványul elfogadni s mint ilyent egyházke
rületünk pénztára által kezeltetni és gyűmölcsöztetni méltóztassék.

Az alapítvány neve legyen : „Nagy Sándor dömölki lelkész és neje táp
intézeti alapítványa“ ; rendeltetési célja pedig, hogy évi kamatjai egy szegény
sorai, szorgalmas és jómagaviseletü gimnáziumi tanulónak vagy theol. akad.

lofiM ÁJ-i, CoM-cLZ
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hallgatónak, esetleg tanitóképzőintézeti növendéknek a tápintézeti dijak befize
tésénél kedvezményül beszámíttassanak.

A kedvezmény elnyerésére legelső sorban családomnak leszármazó 
tagjai lesznek jogosultak, ha ilyenek nem tanulnának, akkor részesüljön a 
kedvezményben a nemesdömölki vagy a nagygeresdi ev. egyházközségből egy 
arra legérdemesebb tanuló ifjú.

Ha valamely iskolai évben akár családomnak valamely leszármazó ta
nuló tagja, akár a nevezett két egyházközségből valamely tanuló a kedvez
ményt igénybe nem vehetné, vagy nem venné, az esetben a kamatok a tőkéhez 
csalhassanak, amig a töke ilyen módon 2000 koronára emelkedik. Attól fogva, 
ha családomnak valamely leszármazó tanuló tagja vagy a nevezett két egy
házközségből való tanuló ifjú a kedvezményt nem igényelné, az alapítvány 
jövedelmében bármely szegénysorsu szorgalmas, jó magaviseletül tanuló ifjú 
is részesülhet.

Zárom levelem azon fohászkodással : Isten áldása legyen tanintézetein
ken, valamint ezen alapítványon és mindazokon, valakik ennek kedvezményé
ben időnkint majd részesülnek!“

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1917. évi szeptember 26-án 
Sopronban tartott közgyűlésén a jzkv. 147. pontjában foglalt határozatával az 
alapítványt meleg hálával elfogadta, az egyházkerületi pénztárnál 1917. évi 
augusztus hó 4-én letétbe helyezett 1 drb 1000 kor. n. é. B 101.239 sz. 5 
és fél százalékos m ált. járadék (hadi) kölcsönkötvény (II. jegyzés) alakjában 
befolyt alapítványi tőkét egyelőre azon alakjában való gyiimölcsöztetés céljá
ból az egyházkerület alapítványi tőkéi közé elhelyezte s belőle a magyaror
szági ág. hitv. ev. kér. egyet, egyház 1904. évi december hó 4.-én tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pontjában megállapított szabályrendelet értel
mében a következő alapítványt létesíti :

I.
Az alapítvány cime : „Nagy Sándor dömölki lelkész és neje tápintézet 

alapítványa. “
II. \

Az alapítvány célja: Egy szegénysorsu, szorgalmas és jó magaviseletül 
soproni tlieol. akad. hallgató vagy főg'mnáziumi tanuló esetleg tanitóképző
intézeti növendék tápintézeti tartozásának részleges fedezése kedvez
ményképen.

III.
Az alapítványi töke egyelőre 5 és fél százalékos m. ált. járadék (hadi) 

kölcsön kötvényben, annak beváltása esetén pedig a magyaroszági ág hitv. ev. 
kér. egyetemes egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott alkotmányának 231. 
§-a értelmében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig 
árvaszerü biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy óvadékké
pesnek nyilvánított értékpapírokba helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű 
ingatlanok vásárlására fordittatik

9
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IV.
Az alapítvány évi kamataira 'a II. pont értelmében elsősorban az alapitó 

vérrokoni, másodízben a nemesdömölki vagy a nagygeresdi ág. h. ev. egy- 
házközség-tagjai jogosultak. Ha ilyenek nem volnának, a kamatok mindaddig 
a tőkéhez csatolandók, amig az 2000 K-ra emelkedik, amikor azután a vér
rokonok, továbbá a nemesdömölkiek és nagygeresdiek elsőbbségi jogának 
fenntartása mellett a II. pont értelmében bármely más ifjú is igényt tarthat 
a kamatokra.

V.
A segélyezendő személyére nézve az egyházkerület mindenkori segély- és 

ösztöneiijosztó bizottsága határoz.
VI.

A dunántúli ág. Iiitv ev. egyházkerület kötelezi magát az alapítvány ke
zelésére, az alapítványi tőke gyiimölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmének 
az alapitó akaratával megegyező felhasználására s kijelenti, hogy az alapít
ványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja.

VII.
Az alapítványt peres és perenkivüli jogügyekben a fent idézett alkot

mány 119. § a  értelmében az egyházker. felügyelőből, a püspökből álló egy
házkerületi elnökség, illetve a pénzügyi bizottság mindenkori elnöke képviseli.

VIII.
A jelen alapítólevél négy példányban állittatik ki. Ezek közül egy a nm. 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál, egy az egyetemes egyházi 
felügyelőnél, egy az egyházker. püspöki hivatalnál, egy pedig az egyházker. 
levéltárba helyeztetik el.

148. Ugyazon jegyzőkönyv 94. pontja szerint a pinkafői ev. egyház- 
község arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy - -  a rendkívüli viszo
nyokra való tekintettel — úgy mint a múlt évben, — bocsássa az árvaház 
rendelkezésére az egyházkerületi árvaházi alap egyévi kamatait.

Az egyházker. közgyűlés — a pénzügyi bizottság javaslatá
hoz képest — kérés teljesitéseképen a pinkafői ev. egyházközség 
árvaháza számára 800 kor. rendkívüli segélyt engedélyez az egy
házkerületi árvaházalap terhére.

149. Ugyanazon jegyzőkönyv 95. pontja szerint elnök bemutatja a 
pénzügyi bizottság által kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak 1917. évi aug. 
hó 6-ikán a pénztár megvizsgálása céljából tartott üléséről fölvett jegyzőköny
vet, amely szerint a bizottság megvizsgálta az egyházkerületi pénztárt, a ma
gánkötvények, értékpapírok, takarékbetétek kezelési módját, a biztosítási pénz
tár naplóját és megállapította, hogy a pénzkezelés a legnagyobb rendben 
történik és az összes értékek hiány nélkül meg vannak.

A pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a
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pénztárosnak és számvevőnek kifejtett buzgó működésükért köszönetét mond
jon s nekik a felmentvényt megadja

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul 
veszi s a pénztáros és számvevő uraknak — meleg elismerésének 
és köszönetének kifejezése mellett — a felmentvényt megadja.

150. Ugyanazon jegyzőkönyv 96. pontja szerint a vasi felső egyház
megye arra kéri az egyliázkeriileti közgyűlést, hogy a hitoktatási díjátalány 
esetleges maradékát az egyházkerületi pénztár nyilvántartása mellett az egy
házmegyei pénztárban kezelhesse, mint hitoktatói dijtartalékot és adott ese
tekben az esetleges hiányok közvetlen fedezésére fordíthassa.

A pénzügyi bizottság — ez ügyben elfoglalt elvi álláspontjánál fogva — 
a kérelem teljesítését nem javasolhatja az egyházkerületi közgyűlésnek.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság állás
pontját magáévá téve, a kérelmet nem teljesiti

Ezzel kapcsolatban az egyházker. közgyűlés utasítja, a pénz
ügyi bizottságot, hogy a hitoktatói fuvardíjak emelkedési százalé
kát állapítsa meg s erről terjesszen jelentést az egyházkerületi köz
gyűlés elé.

151. Ugyanazon jegyzőkönyv 97. pontja szerint Takáts Béla kaposvári 
lelkész rendkívüli hitoktatói dij megszavazását kéri.

Tekintve, hogy nem uj missziói lelkészállás szervezéséről van szó, a 
pénzügyi bizottság a kérelem teljesítését nem javasolhatja az egyliázkeriileti 
közgyűlésnek, hanem azt ajánlja kérelmezőnek, hogy kérelmével. egyházme
gyéje elnökségéhez forduljon.

Az egyházkerületi közgyűlés — a pénzügyi bizottság által 
felhozott indokokat magáévá téve — a kérelmet nem teljesítheti.

152. Ugyanazon jegyzőkönyv 98 pontja szerint a pénzügyi bizottság 
— főtiszt. Püspök ur indítványára — azt javasolja az egyházkerületi közgyű
lésnek, hogy a nyomtatásban megjelenő egyházkerületi közgyűlési jegyző
könyvek jövőben ne ingyen, hanem az előállítási költségekkel arányban álló 
árban bocsáttassanak az egyházközségek rendelkezésére.

Az egyházker. közgyűlés az Indítványt határozati erőre emeli.
153. Olvastatott Mayer Pál iglódi ev. lelkész kérvénye, amelyben az 

egyházkerület engedélyét kéri ahhoz, hogy kéjszülő ifjúsági énekeskönyvébe 
egyházkerületünk énekeskönyvének mintegy 166 énekét dallammal együtt föl- 
vehesse.

Tekintettel arra, hogy az egykázkeriileti énekeskönyv-szer- 
kesztő bizottság énekeskönyvünket úgyis oly alakban és oly tarta
lommal készítette el, hogy az az ifjúság használatára teljesen 
alkalmas, s igy külön ifjúsági énekeskönyv kiadását feleslegessé 
teszi, s tekintve, hogy a tervezett énekeskönyv kiadása a mi éne
kes könyvünknek csak árthatna, az egyházkerületi közgyűlést a kért 
engedélyt nem adja meg.

9 ‘i'
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154. Tárgyaltatott a Hornyánszky cégnek beadványa, amelyben az egy- 
liázkerületi énekeskönyv 12-ik kiadását óhajtja rendezni, de erre csak oly feltétel 
alatt hajlandó, ha a bolti árak — a szerződésnek egyébként változatlan ér
vényben tartása mellett — a kötetleni példányoknál 3, a fél-vászonkötéstiek- 
nél 5, az egész vásznosaknál 6 K-ban állapittatik meg, a szerződésszerű T60, 
2'20 ill. 2 80 korona helyett.

Tekintettel arra, hogy ezen áremeléseket az általános drágu
lás, de különösen a nyomdai és papírárak nagymérvű emelkedése 
folytán méltányosnak kell tekintenünk s tekintve, hogy az énekes
könyv újabb kiadásának halogatása annak későbbi kelendőségére 
káros hatással lehetne,

az egyházkerületi közgyűlés a kiadócégnek az énekeskönyv 
12-ik kiadására vonatkozó ajánlatát elfogadja.

155» Olvastatott a gyámoldai igazgatóság 1917. évi augusztus hó 7-én 
tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv, melynek 1. pontja szerint az egyházkerü
leti számvevő a gyámolda pénztárának 1916.- évi állásáról a következő jelen
tést terjeszti elő :

A gyámoldai pénztár 1916. évi számadása 50 296 kor. 04 fill, bevétellel 
s 46773 kor. 64 fill, kiadással, tehát 3532 kor. 40 fill, maradékkal zárult.

Ezen rendkívüli jelenség oka a gyámoldának az elmúlt évben juttatott, 
tetemes összegű segélyben rejlik

E segély 41.800 kor. összege ugyanis a gyámolda 1916. évi költség- 
vetésében még nem mellőzhető nyugdíjhátralékokra való tekintettel állapítta
tott meg, amely nyugdíjhátralékok túlnyomó része azonban nem volt folyósítható.

A folyósított nyugdijak összege a múlt évihez képest nem változott 
jelentékenyen.

Rendkívüli kiadása volt a gyámoldai pénztárnak a 3146 K perköltség.
Magasabb fokú bíróságok ugyanis néhány végilletményessel folytatott 

perében elmarasztalták az egyházkerületet.
A kedvezőtlen Ítéletek folytán a gyámoldai igazgatóság kénytelen volt a 

még ki nem elégített gyámoldai aktiv tagok végkielégítési illetményét teteme
sen, t. i. a netto befizetések összegéről a brutto befizetésekére felemelni. így 
magyarázható az a különösnek látszó körülmény, hogy 4000 koronát meg
haladó végilletmény folyósítása dacára a hátralékos végkielégítési illetmények 
összege a múlt évben kimutatottnál még valamivel nagyobb.

Az év végén még kielégítetlen volt 15 tag.
Az 1915. évi kimutatásban szereplő 16 700 kor. nyugdíjhátraléknak az 

illető nyugdíjasokra vonatkozó kérdezősködések alapján több mint fele töröl
hető volt, úgy hogy az évi kimutatásunkban már csak 7800 K szerepel.

Az intézet terheinek ilyen csökkenése okozza túlnyomó részben az. inté
zet vagyonának 11.300 kor. növekedését. Az intézet tőkéjének nétni csökke
nését ellensúlyozza a majdnem ugyanilyen összegű pénztári maradék

Tudomásul szolgál.
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156. Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja szerint elnök jelenti, hogy a 
többi egyházkerületi pénztárakkal együtt a gyámoldai pénztár kezelése is meg
vizsgáltatott és rendben találtatott.

Indítványára a gyámoldai igazgatóság a pénztárkezelőnek a szokásos 
felmentvényt megadja.

Tudomásul szolgál
157. Ugyanezen jegyzőkönyv 3. pontja szerint főszámvevő bemutatja a 

gyámolda 1917. évi költségvetését amely szerint 54210 kor. 15 fill, szükség
lettel szemben csak 9356 kor. 22 fill, fedezet áll, tehát 44.851 kor. 93 fill, 
hiányra van kilátás.

A szükségleti tételek között 7649 kor. 8l fill, olyan gyámdijhátralék 
összeg szerepel, mely a régi gyámoldai alapszabályok 19. S-a értelmében a 
nyilvántartásból törölhető volna.

Ezen §. szerint ugyanis a dec. 3l-ig föl nem vett gyámdijak az intézet 
tőkéjéhez csatoltattak.

Szerepel továbbá a szükségleti tételek között 7983 kor. 20 fill, végki
elégítés. Ezen összeg túlnyomó része olyan aktiv tagok illetménye, akiknek 
tartózkodási helye ismeretlen s életbelétiik is kérdéses, úgyhogy előrelátha
tólag nem fog kifizetésre kerülni.

Előre láthatólag nem fog kifizetésre kerülni a f. évi nyugdijakból 1976 
kor. ÍO fill., miután az illető nyugdíjasok életbe léte szinte valószínűtlen.

E három összeg figyelmen kívül hagyásával csak 27.242 kor. 32 fillér 
hiány fedezéséről kell gondoskodni Ezen gondoskodás az egyházkerületi jö
vedelmek felosztásával kapcsolatban megtörtént.

A gyámoldai igazgatóság a beterjesztett költségvetést elfogadja.
Tudomásul szolgál.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak s különösen a 
bizottság ügybuzgó elnökének odaadó és körültekintő munkálkodásukért leg
melegebb elismerését és hálás köszönetét fejezi ki.

o k i

Jegyezte :
D r. A jk a y  B é la
egyhk. világi főjegyző.

158. Nt. Farkas Mihály egyházi elnök beterjeszti az egyházkerületi 
népiskolai bizottság jelentését az 1916—1917. tanévről. E jelentés 1. pontja 
szerint a népoktatás az előző tanévhez képest viszonylagos javulást mutat 
ugyan, amennyiben a teljesen szünetelő iskolák száma 14-ről 5-re apadt; 
azonban még mindig sok a többé-kevésbbé hivatott kisegítő, akik a lelkészek 
s tapasztalt nyugalmazott tanítók kivételével, nem mindig képesek a hadban 
levő tanerők helyét betölteni. Volt példa rá, hogy a tolnai egyházmegyében 
egy, a kir. tanfelügyelőség által kihelyezett állami tanítónő abszolút semmi 
eredményt sem tudott fölmutatni, a mi páratlanul áll népoktatásunk történe
tében. Kívánatos volna, hogy a katonai hatóság a népoktatás országos nem-



70

zeti érdeke szempontjából ne csak a segédszolgálatos, hanem a frontszolgá
latra kötelezett tanerőket is kivétel nélkül szabadságolná.

A közgyűlés örömmel vesz tudomást a népoktatás viszonyla
gos javulásáról. Tekintettel a felpanaszolt bajokra elhatározza, hogy 
fölterjesztést intéz az egyetemes gyűléshez, hogy hasson oda, illetve 
írjon fel a magas kormányhoz, hogy nemcsak a segédszolgálatra 
alkalmazott, hanem minden 40 éven felüli tanító kivétel nélkül 
szabadságoltassék.

159. Olvastatott u. a. jelentés 2. pontja. E szerint a háború bénító ha
tása a népoktatás eredményére erkölcsi szempontból is észrevehető. Általános 
az a sajnos tapasztalás, hogy a harctéren küzdő, vagy hadifogságban sinlődő 
apa távolléte, még inkább a hősi halált haltak feletti fájdalom és gyász az 
édesanyák szivét rendkívül nagy engedékenységre s elnézésre hangolja gyer
mekeik iránt. így a házi nevelés gyengesége, a szorgalomra serkentés elma
radása és a fegyelmezés teljes hiánya a tanulót annyira hátrányosan befolyá
solja, hogy az iskolákban is tovább akarja folytatni engedetlenségét s hanyag
ságát. Ennek az egészségtelen hajlamnak sikeres leküzdése a legtapasztaltabb 
tanító fáradozását is erős próbára teszi, de egyúttal magyarázatát adja annak 
is, hogy a kevésbbé hivatott kisegítő minden jó igyekezete a legtöbbször 
sikertelen marad a fegyelmezetlen gyermekkel szemben.

A háborúnak a gyermekek erkölcsére való szomorú hatását 
a közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul. E hatás ellensúlyozása a 
családnak, iskolának és templomnak fontos feladata.

160. U. a. jelentés 3. pontja szerint a múlt évi egyházker. közgyűlési 
jegyzőkönyv 112. pontjában foglalt azon utasításnak, hogy az egyházmegyei 
népisk. bizottságok jegyzőkönyvei az egyházkerületi népiskolai bizottság egy
házi elnökéhez felterjesztendők, a három vasi egyházmegye kivételével az 
egyházmegyék eleget tettek. A bizottság e hiánynak a jövőben leendő pót
lását kéri.

A közgyűlés nyomatékosan utasítja az egyházmegyei nép
iskolai bizottságokat az 1916. évi jegyzőkönyv 112. pontjában fog
lalt határozat teljesítésére.

161. U. a. bizottság, vonatkozással a múlt évi egyházkerületi közgyű
lés jegyzőkönyvének 110. pontjára, jelenti, hogy a nálunk használatba vett s 
igen jól bevált statisztikai adatgyűjtő ivek az egyetemes gyűléshez fölterjesz
tetvén, hozzászólás végett kiadattak a többi három kerületnek. A beérkezett 
vélemények s módosítások összeegyeztetése végett az egyetemes tanügyi bi
zottság a négy egyházkerület tanügyi előadóit szükebbkörii értekezletre hívta 
össze az adatgyűjtő ivek végleges megállapítása céljából. Ez az értekezlet a 
dunántúli adatgyűjtő iveket lényegében elfogadta, sőt az egyetemes tanügyi 
bizottság is magáévá tette, azzal a különbséggel, hogy az iveknek régi, rova- 
tos alakját továbbra is megtartani kívánja. Még mielőtt azonban az iveket 
kinyomatná, újra leszállítja a kerületekhez végleges határozathozatal végett.
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A bizottság, miután meggyőződött arról, hogy az egyházegyetem által 
kiadatni szándékolt rovatos adatgyűjtő ivek lényegileg megegyeznek az egy
házkerület újabban használatba vett iveivel s azoktól csupán formailag térnek 
el, — azok ellen érdemleges kifogást nem emel ; sőt azok használatát, a je
lenlegi adatgyűjtő készlet felhasználása után, feltéve, hogy a bizottságnak 
azokra tett észrevételei figyelembe vétetnek s a rovatok szükségtelen betoldá
sokkal utólag nem bővíttetnek, az egyházkerületnek elfogadásra ajánlja annyi
val inkább, mivel az egyetemes tanügyi bizottság az eddigi adatgyűjtést az 
idegen iskolákban teljesített hitoktatás statisztikai adataival is kiegészíteni kivánja.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes tanügyi bizottság 
által az egyházkerületekhez leszállított s bemutatott statisztikai adat
gyűjtő iveket — tekintettel arra, hogy azok lényegileg megegyez
nek egyházkerületünk újabban használatba vett iveivel, — azon 
feltétel mellett, hogy a népiskolai bizottságnak azokra tett észre
vételei figyelembe vétetnek s a rovatok szükségtelen betoldásokkal 
utólag nem bővíttetnek : elfogadja, s iskoláinkba a jelenlegi adat
gyűjtő készlet felhasználása után bevezeti.

162. A népiskolai bizottság jelentésének 5. pontja szerint a tankötele
sek létszámára vonatkozó adatok az egyházmegyékből kellő időben beérkez
tek. A kimutatások ezúttal is kifogástalanul pontosak, amit a régi iveknél soha 
megközelítőleg sem értünk el. Evangélikus tanköteles gyermek volt 6—12 
éves fiú 12.908, leány 12.473, összesen 25.381 ; 13—15 éves fiú 4341, leány 
4427, összesen 8668 Ezek közül iskolába járt: saját elemi iskoláinkba fiú 
12 080, leány 11.762, összesen 23 842; ismétlőbe fiú 2944, leány 3150, ösz- 
szesen 6094 ; idegen elemibe fiú 526, leány 456, összesen 982 ; ismétlőbe 
fiú 336, leány 364, összesen 700; felső v. polgári iskolába fiú 330, leány 348, 
összesen 678; magánintézetbe fiú 7, leány 11, összesen 18; középiskolába 
fiú 307, leány 27, összesen 334. Iskolába járt tehát összesen fiú 16.530 + 
leány 16 118 =  32.648. Iskolába nem járt fiú 718 +  leány 783 =  1501, tehát 
a tankötelesek 4 4 százaléka. A hiányzók számában a veszprémi egyházmegye 
469-el, a tolnai pedig 428 al szerepel.. Mig viszont a vasi felső egyházmegye 
5024 tanköteles közül egy hiányzót sem mutat ki ; hasonlóképen a zalai 346 
közül szintén egyet sem, a mi valószínűtlen.

Más vallásu fiú 1250, leány 1076, összesen 2326 járt iskoláinkba. A 
szorgalom-idő tartott 8 hónapig 223, 9 hónapig 64, 10 hónapig 60, 8 hóna
pon alul 38 iskolában. Teljesen szünetelt a tanítás 5 helyen. Nincs 
kimutatva 60 iskolában.

A tanítók közül képesített 417, nem képesített 22, rendes 385, kisegítő 
55. Az iskola jó karban van 887, rossz karban 16; a tantervek száma 450 
(18 al kevesebb, mint a megelőző évben); tanitQlakás 416, faiskola 93, test
gyakorló 155 Az iskola felszerelése megfelelő 398, nem megfelelő 21. Iskolai 
könyvtár 38 202 kötet Iskola épült 1, javíttatott 162.

Az iskolák szükségleteinek fedezésére bevétel volt : alapítványok és ingat
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lan vagyon-jövedelme 98.177 kor., tőkepénz kamatja 11.475 kor., beiratási dij 
11.182 kor., az egyháztagok iskolai adója 424 775 kor., egyletek s egyesek 
adománya 14 593 kor., községi segély 59 161 kor, államsegély 573.989 kor., 
egyéb segély 36 317 kor., összes bevétel 1,229.669 kor., melyből az iskola- 
fenntartókra 596.519 kor. esik. Kiadás volt: tanitófizetésre 995.343 korona, 
épitésre 13.569 kor., javításra 41.177 kor., felszerelésre 7228 kor., egyebekre 
132.152 kor., szegény gyermekek segélyezésére 5466 kor., iskolai könyvtárra 
8393 kor, összes kiadás 1,203.328 kor. Pénztármaradvány 26.341 korona. (A 
soproni felső egyházmegye iskola számadása ellenben 5944 korona kiány- 
nyal zárult.)

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi.
163. A népiskolai bizottság jelentésének 6. pontja szerint hitoktatás 

történt 206 idegen jellegű iskolában. Ezek közül állami : 104 iskola, és pedig 
elemi 69 (2300 tanulóval), katonai alreál 1 (55 tanuló), főgimnázium 1 (12), 
tanítóképző 1 (8), polgári 28 (553), iparostanonc 2 (6), felsőleány 1 (1), gaz
dasági ismétlő 1 (68), fa- és fémipari szakisk. 1 (12), siketnéma 1 (2). A 
tanulók összes létszáma 3019. Felekezeti : 40 iskola 789 tanulóval és pedig : 
elemi 31 (567), polgári 8 (183), gimnázium 2 (33), felsőleány 1 (5), felső 
ker.eskedelmi 1 (1) Községi iskola: 51, 1271 tanulóval és pedig: elemi 21 
(885), polgári 14 (252 , tanonc 15 (126), siketnéma 1 8). Magániskola 11, 
anulók száma 145, és pedig: elemi 8 (110), tanonc 1 (9), polgári 2(26). A 

hitoktatásban részesült tanulók összes létszáma 5210.
A hitoktatói jelentéssel kapcsolatban a bizottság ismételten* felkéri az 

egyházkerületi közgyűlést, hogy a hitoktatókat utasítsa az 1915. évi egyház
kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 184 8, a) és d) pontjai alatt foglalt határo
zatok szoros betartására. Végül utasítsa az egyházkerületi közgyűlés a hitok
tatókat arra is, hogy tanítványaikkal rendes vizsgát tétessenek s a vizsgálat 
megtörténtét s annak eredményét az intézet igazgatójával vagy annak helyet
tesével is igazoltassák.

A közgyűlés az idegen jellegű iskolákban teljesített hitokta
tásról szóló jelentést tudomásul veszi. A hitoktatókat utasítja a 
jelentésben említett közgyűlési határozatok betartására. Nevezete
sen : 1. csak a népiskolákra vonatkozó hitoktatói jelentések ter- 
jesztendők az egyházkerületi népiskolai bizottság elé ; 2. a jelen
tésekben az iskola jellege, helye és a tanulók száma mindenkor 
pontosan feltüntetendő. Egyben kötelezi a hitoktatókat arra is, hogy 
tanítványaikkal rendes vizsgát tétessenek s annak eredményét az 
intézet igazgatójával, vagy annak helyettesével is igazoltassák.

164. U. a. bizottság a Luther-Társaság által kiadott tankönyveknek az 
iskolákba való bevezetése tárgyában jelenti, hogy a tavalyi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 52. pontjában foglalt határozat szerint az egyházegyetem 
olyan föltétellel egyezett bele az árak 20 százalékos emelésébe és a könyvek 
puhakötésben való forgalombahozatalába, hogy ott, ahol a tankönyvek beál-
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lithatók nem voltak, azok behozatalát a Társaság ne szorgalmazza. Egyház- 
kerületünkben több iskola már teljesen bevezette, sok pedig csak fokozatosan 
fogja bevezetni a Luther-Társaság tankönyveit. De már az eddigi tapasztala
tok is azt mutatják, hogy használatuk egyáltalán nem fogja meghozni azokat 
az előnyöket, amiket a tanítói kar tőlük remélt. Használhatóság tekintetében 
nemcsak felül nem múlják, de sok esetben el sem érik az eddig használatban 
volt tankönyveket. A népiskolai bizottság javasolja, hogy említett egyetemes 
közgyűlési határozat alapján hívja fel az egyházkerület az iskolákat, hogy a 
Luther-Társaság tankönyveinek behozatalát ne szorgalmazzák.

Az egyházkerületi közgyűlés nyomatékosan hangsúlyozza,hogy 
iskoláink a Luther-Társaság tankönyveinek behozatalát jobb idők 
beálltáig ne szorgalmazzák. Egyúttal felhívja a Luther-Társaság 
figyelmét arra, hogy tankönyveinek kiadásánál legyen különös te
kintettel az osztott városi, s osztatlan falusi népiskolák tananyagá
nak egymástól lényegesen eltérő terjedelmére; vagyis gondoskod
jék a .tananyagnak több hivatott szerző általi olynemü feldolgozá
sáról, hogy az a különböző méretű igényeket minden téren kielé
gíthesse.

165. U. a. bizottság a tavalyi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
52. pontjában foglalt határozatra való hivatkozással jelenti, hogy az egyház- 
kerület elemi iskoláiban használt tankönyvek jegyzékét összeállította s a köz
gyűlés asztalára leteszi.

Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy az összeállított 
tankönyvjegyzéket fölterjeszti az egyetemes tanügyi bizottsághoz.

166. A népiskolai bizottság jelenti, hogy az egyházmegyékből beérke
zett bizottsági jegyzőkönyvek túlnyomó részben helyi érdekű ügyekkel foglal
koznak. Az általános ügy kevés.

A soproni-felső egyik tanítónő vegyes házasságát kifogásolja, ami más
hol nyer elintézést. Felsorolja továbbá azon lelkészek és tanítók neveit, kik a 
hadban levő tanítókat helyettesítették s nekik köszönetét szavaz. Szükségesnek 
tartja, hogy ismétlő iskola, legalább a téli hónapokban mindenütt tartassék. 
Végül kimondatni akarja, hogy évzáró vizsga sátoros ünnep délelőttjén ne 
legyen tartható; ami nagyon helyes, s csak azon lehet csodálkozni, hogy 
eddig megtörténhetett.

A soproni-alsó a tanítói karban előfordult személyi változásokat, majd a 
kisegítőket sorolja fel. Utal a sok helyütt előfordult rendetlen iskoláztatásra, 
aminek okát itt ott a kedvezőtlen egészségi viszonyokban, a lábbeli s fűtő
anyag hiányában jelöli meg, ami pedig egyre fenyegetőbb mérveket ölt. Vé
gül beszámol az iskolák s taneszközök rendezettségéről s tanítás általánosan 
elismert jeles eredményéről.

A győri a tankötelesek hiányos összeírása ellen keres orvoslást. A hiá
nyos iskoláztatásnak okát, főkép az ismétlőknél, nem annyira a gazdasági 
élet terén mutatkozó munkaerő, mint a tanerők hiányában találja fel, úgy
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hogy sok helyen még a mindennapi iskolások tanítását is csak váltakozó (fél
napos) rendszerrel lehetett teljesíteni

A veszprémi a statisztikai adatok után kiemeli, hogy az oktatás rende
sebb menetét ezévben már a közoktatásügyi kormány is igyekezett biztosítani 
a hadbavonultak helyettesítésére állami tanerők kirendelésével. E téren a lel
készek s nyugalmazott tanítók is megtették kötelességüket. Sok helyen azon
ban a tanulók református, vagy éppen rom. katholikus iskolában voltak kény
telenek bejárni. A világitó anyag s a lábbeli hiánya itt is nagy akadály.

A zalai kiemeli, hogy a harcban elesett, vagy munkaképtelenekké vált 
tanítók, illetve özvegyek s árvák javára az itthon maradtak fizetésük 1 száza
lékát ajánlották fel. (Ezt a soproni-alsók is megtették.) A lelkészek s nyugal
mazott tanítók itt is dicséretes iigybuzgósággal vállalták a kisegítést. Végül 
azzal a szokatlan indítvánnyal találkozunk itt, hogy az öcsi, mencshelyi és 
felsődörgicsei tanítók a tanításban elért „kitüntető dicséretes“ eredményért 
a kir. tanfelügyelőség utján terjesztessenek föl, hogy a miniszteri elismerés 
kieszközöltessék

A somogyi az esperesi hivatal megbízásából a hitoktatói vizsgálati jelen
tések kapcsán csupán annyit jelentett, hogy ott a hittan! vizsgák, mint általá
ban a többi vizsgálatok, miként a múlt évben, úgy az idén is elmaradtak. A 
jelentés annyiban homályos, hogy a „többi vizsgák“ alatt nem tudni mit ért; 
mert azt alig lehet feltenni, hog-y a tanévet befejező szokásos vizsgák az 
egész egyházmegyében elmaradtak volna.

A tolnai arról a sajnálatos tapasztalásról számol be, hogy a li^di szol
gálatot teljesítő tanítók távolléte erős nyomokat hagy az iskolák fegyelme
zettsége s tanítási eredménye terén. Holott éppen most, mikor a családapa is 
távol van, volna legnagyobb szükség a tanítók őrálló tekintélyére. A kisegí
tők nagy része itt is az itthon maradt tanítók közül került ki, kik kétszeres 
munkát végeztek a saját s a gazdátlanul maradt iskolákban. A lelkészek s 
nyugalmazott tanítók ellen nem lehetett panasz. Csupán a hivatalból kirendelt 
állami tanerők nem feleltek meg a várakozásnak. Feltűnő egyes gyülekeze
tekben az iskolába nem járók nagy száma; igy Györkönyben 77, Sárszent- 
miklóson 21, Torvajon 19 stb. Az ismétlő iskola pedig a legtöbb helyen tel
jesen szünetelt.

A közgyűlés a népiskolai bizottságnak az egyházmegyei 
bizottságok jegyzőkönyveit ismertető jelentését tudomásul veszi. — 
Egyúttal elhatározza, hogy a bizottság jelentését egész terjedelmé
ben felveszi jegyzőkönyvébe. Jegyezte:

N ém eth  K áro ly  
egyházi aljegyző.

167. Az egyházkerületi véleményező bizottság 1917. évi szeptember hó 
25-én tartott ülése jegyzőkönyve kapcsán olvastatott a felső-lövői ev. tanító- 
képzőintézet fenntartó testületének az egyetemes közgyűléshez intézett kérvé-
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nye, amelyben a felsőlövői tanitóképzőintézet részére, rendes évi segély meg
szavazását 'kérelmezi.

A kérvény a kérelem indokolásául hivatkozik arra, hogy a m é. egye
temes közgyűlés jegyzőkönyvének 125 pontja szerint a soproni, selmeczi és 
szarvasi tanitóképzőintézetek az egyetemes egyháztól egyenkint 2400 korona 
rendes évi segélyt élveznek, hivatkozik továbbá arra a tényre, hogy a felső
lövői ev. tanitóképzőintézet immár 72 év óta híven szolgálja egyházunkat és 
hazánkat és egyházkerületünkben különös hivatást tölt be, amikor németajkú 
egyházközségeink részére tanítókat nevel.

Az intézet ugyan az állam részéről 1912. óta fizetéskiegészitési és fel- 
szerelési segélyt élvez, de ez a segély az intézet háztartásában természetsze
rűleg csak mint átfutó tétel szerepel, ellenben évi fenntartási államsegélyben 
az intézet nem részesül.

Ezzel szemben az állam tanítóképző intézetünk iránt a tanulmányi rend 
és eredmény érdekében fokozott követeléseket támaszt, melyeknek az intézet 
fenntartó testületé a saját erejéből nem bir eleget tenni s ez okozza, hogy az 
intézet 1916 — 17. évi költségvetése 5901 « 66 fill, hiányt tüntet fel, amihez 
még az előző évi pénztári hiányok 13.955 K 97 fillér összege járul, amit a 
felsőlövői egyházközség egymagában saját pénztárából nem képes fedezni.

Az egyházkerületi közgyűlés — a kérvény támogatására felhozott indo
kokat teljes mértékben magáévá téve és áthatva attól a tudattól, hogy ezen 
válságos anyagi helyzetben levő intézetünknek megmentése, ami tekintve, hogy 
az állam részéről fenntartási segély engedélyezésére ezidőszerint nem szá
míthatunk, csak egyházunk saját anyagi erejével történhetik — igen fontos 
közegyházi érdeket képez.

A kérvényt az egyházkerületi közgyűlés a legmelegebb pártolással ter
jeszti föf az egyetemes közgyűléshez.

!@íB. Olvastatott a tolna—baranya—somogyi egyházmegye f. évi rendes 
jegyzőkönyvének 2. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a ka
posvári missziói egyház kérelméhez, amelyben missziói anyaegyház községgé 
való alakulásának elismerését kéri — a maga részéről hozzájárul és a kér
vényt összes mellékleteivel együtt pártolólag terjeszti föl az egyházkerületi 
közgyűléshez.

Tekintettel arra, hogy a csatolt iratokból kitűnik, miszerint a lélekszám 
helyben 612, az ide csatolandó szórványokkal 749 lélek, adózási képessége, 
— mivel 250 fizető egyháztag 11.765 kor. állami adóalappal bir — elég erős; 
van továbbá imaháza, alapítványi vagyona 9170 kor., különböző állami isko
lákban 130 gyermek várja a hitoktatást.

Az egyházkerületi közgyűlés a kaposvári ev. missziói egyhá
zat anyaegyházközségnek elismeri és fölhívja az egyházközséget, 
hogy a rendes lelkész választása s a kongnia folyósítása iránt 
mielőbb tegye meg a kellő lépéseket.

lu*
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Végül arra való tekintettel, hogy Kaposvár Soniogyvármegye 
székhelye s csak Ecsényre való tekintettel tartozik a tolna—bá
ránya—somogyi egyházmegyéhez, az egyházkerületi közgyűlés — 
már csak a közigazgatás könnyítése végett is — kívánatosnak 
tartja a kaposvári ev. egyháznak a somogyi egyházmegyébe való 

“ b'eKeoeiezesét, annál inkább, mert ez a tolna—baranya—somogyi 
egyházmegye mmcfen anyagi károsodása nélkül, könnyen meg- 
történhetik.

169. Olvastatott ezzel kapcsolatosan a kaposvári ev. missziói egyház
nak“ — Tolna-baranya-somogyi egyházmegye közgyűlése által pártolólag föl
terjesztett — kérvénye, amelyben az egyenkint megnevezett filiális és szór
ványhelyeknek hozzácsatolását kérelmezi.

Ennek alapján az egyházkerületi közgyűlés a kaposvári misz- 
sziói egyházközséghez hozzácsatolja : AntalszáUás, Toponár (Ecsény- 
től), Basal, Magyar- és Németiád, Merenye, Muzsgó, Patosfa és 
Szentlászló (Pécstől) szórványhelyeket, amelyek a kaposvári egy
házhoz való csatoltatásukat kérik.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye esperesét, hogy a kaposvári egyházközségnek a szór
ványokkal kötött szerződését erősítse meg.

Végül a közgyűlés fölkéri főtiszt. Püspök urat, hogy a .To
pónál- szórványhelynek az ecsényi egyházközségtől a kaposvári 
egyházközséghez való átcsatolása folytán fölmerülő kérdéseket az 
ecsényi lelkésszel való közvetlen tárgyalás utján rendezni kegyes
kedjék.

170« Fölvétetett a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyű
lésé jegyzőkönyvének kivonata, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a 
dombóvári ev. híveknek, a szabadii ev. leányegyház affiliálásával missziói 
anyaegyháza alakulásához — múlt évi közgyűlése jegyzőkönyvének 29. pont
jában foglalt határozat fenntartásával — újból hozzájárul és az összes irato
kat a legmelegebb pártolással fölterjeszti az egyházkerületi közgyűléshez

Tekintettel arra, hogy a dombóvári egyházközség á múlt évi egyházke
rületi közgyűlés jegyzőkönyvének 129. pontjában felsorolt hiányokat pótolta, 
s nevezetesen az iratokból kitűnik, hogy Dombóvár egyházi adót fizető ev. 
híveinek száma 73 család, 224 lélekszámmal, akik összesen 902 kor. 78 fill, 
egyházi adót fizetnek, a szabadii leányegyházé 48 család, 200 lélekszámmal, 
akik a természetbeni járandóságokon kívül készpénzben összesen 1390 kor. 
60 fillért fizetnek egyházi adóban, akik azonban a dombóvári missziói lelkész 
fizetéséhez csak évi 16 K-t ajánlanak föl, Baumgarten János buzgó hívünk 
az általa kiállított, csatolt kötelező nyilatkozat szerint 1917. szept. hó l-től 8 
évre — de a dombóvári missziói anyaegyházközség anyásitásával megszűnő 
— egy bútorozott udvari szobából álló lakást biztosított a missziói anyaegy
ház lelkésze számára.



Tekintve, hogy a csatolt vagyonkimutatás szerint- a dombóvári egyház
községnek ingatlana nincs, de a ref. testvéreknek átengedett közös templom
hely fele része váltsága címén van 1500 kor. igazolt követelése, továbbá 
11.743 kor. 12 fill, templomépitési alapja, 2686 kor. 56 fill, gyülekezeti fenn
tartási alapja, 352 kor. 82 fill, temetőalapja, 117 kor. betétje a dombóvári és 
160 kor. betétje a bonyhádi takarékpénztárnál s igy összesen 15.059 K 50 f. 
alapja — az 1500 kor. templomhely váltságkövetelésen kivül s egy év alatt 
4279 kor. tőkegyűjtése,

pénzügyi szempontból tekintve a kérést az egyházkerületi közgyűlés idő
előttinek tartja.

Csakhogy itt magasabb egyházi érdekek forognak szóban. Nevezetesen 
ki van mutatva, lu gy a dombóvári különböző iskolákba összesen 56 ev. val
lási! növendék jár, akiknek állandó lelki gondozásáról közegyházunknak köte
lessége gondoskodni állandó rendes missziói lelkész alkalmazásával.

Mindezeknek figyelembe vételével az egyliázkej'ületi közgyűlés a kikere- 
kitö bizottság és az egyházkerületi pénzügyi bizottság véleményét rövid'utón 
kikéri arra nézve, hogy minő szórványok lennének Dombóvárhoz csatolandók, 
illetve, Jiogy_ mivel a mai háborús viszonyok tartama alatt a kibocsátott mi
niszteri felhívás értelmében a kongnia kiegészítésére számítani nem lehet — 
addig is, mig az elnyerhető lesz, a missziói alapból, illetve a segédlelkészi 
kongruából minő összegek lennének a dombóvári lelkész jövedelmének, illetve 
az egyházközség. 4729 kor, évi szükségletének mintegy 2800 kor. hiányának 
fedezésére — a vallásoktói dijak leszámításával — az egyházkerület által 
fordíthatók.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel üdvözli a dombóvári 
híveknek missziói anyaegyházközséggé alakulását s azt — az egy
házmegyei közgyűlés"jâvâslatâliôz képest jóváhagyja — és abban 
a reményben, hogy a dombóvári hívek eddig is elismeréssel foly
tatott erőgyűjtéssel mielőbb anyagiakban is megerősödve, feles
legessé teszik az egyházkerület segélyét, támogatásáról a lehető- 
séghez mérten biztosítja,, annál inkább, mert ezen fontos és exponált 
helyen híveinknek együtt tartását, gyermekeinknek az ev. egyház 
szellemében való nevelését és gondozását a közegyház eminens 
érdekében állónak tartja, mely egyúttal a reformáció 400 éves 
fordulóján hozott reményekre jogosító áldozat.

Az egyházkerületi közgyűlés ajánlja az egyházközségnek, 
hogy a közalapi segély elnyerése végett is tegye meg a szükséges 
lépéseket.

A szórványok uj beosztásáról a közigazgatási hatóság, az 
illető anya, leány és fiók egyházközségek s szórványok az egy
házmegyei elnökség utján értesitendők.

1 7 1 . Olvastatott a tolna—baranya—somogyi egyházmegye f. évi köz
gyűlése jegyzőkönyvének 3. pontja, mely szerint a nagyhajmási leányegyház
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község a Mekényes anyaegyházközségtől való nagy távolsága miatt s mivel 
a kellő lélekszám, fejlődési képesség és teherviselési készség a buzgó hívek
ben meg van s a reformáció 400 éves fordulóján igy akarnak a nagy idők 
emlékének áldozni — anyaegyházzá óhajt alakulni.

A tolna—baranya—somogyi egyházmegye közgyűlése nevezett leányegy
házközség kérelmét a maga részéről teljesiti s jóváhagyás végett az egyház
kerületi közgyűlés elé terjeszti.

Az egyházkerületi közgyűlés teljes elismeréssel méltányolja 
a nagyhajmási leányegyházközség azon buzgóságát, hogy még a 
jubiláns évben anyaegyházzá óhajt alakulni és az engedélyt erre 
megadja.

Tekintve azonban, hogy a bemutatott normál költségvetés 
szerint a 2222 K 87 fill, állami adót fizető hívekre az alacsonyan 
értékelt terményárak levonásával is 5389 K 16 fill, egyházi adó 
volna kivetendő, ami 242 százalékos egyházi adónak felel meg, 
tekintve, hogy egyelőre megfelelő lelkészlakot sem biztosíthat a 
megválasztandó lelkésznek, mert az iskolaépületet csak a háború 
után adhatja át egészen erre a célra, — tekintve, hogy a vagyon 
kimutatás szerint jelenleg is 6000 K adóssága van és a háború 
utáni építkezés ezt a terhet nagy mértékben növelné — a rendes 
lelkészj állásnak betöltését egyelőre nem tartja kívánatosnak?

« Az egyházkerületí közgyűlés fölkéri főtiszt. Püspök urat 
hogy a hívek lelki gondozására küldjön ki helyettes lelkészt, — 
az egyházközséget pedig hívja föl, hogy a kongnia elnyeréséhez 
szükséges lépéseket azonnal tegye meg.

172. Tárgyaltatott Nt. Varga Gyula esperes urnák beterjesztett indít
ványa, amelyben arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a Sopronban 
megjelenő „Ev. Egyházi Élet“ cimü egyházi lapot tegye az egyházkeriitet 
hivatalos lapjává és az erre vonatkozó megállapodások és szerződés létesíté
sével az egyházkerületi pénzügyi bizottságot bízza meg.

Az egyházkerületi közgyűlés abban a meggyőződésben él, 
hogy az indítványok elfogadása a közigazgatást semmiképen sem 
egyszerűsítené és nem biztosítaná annak gyorsaságát s egyöntetű
ségét, amire okvetlenül szükség van s csakis minden egyháztársa
dalmi laptól különválasztott, tisztán a közigazgatás céljait szolgáló 
hivatalos lapnak létjogosultságát ismeri el, ép azért az indítvány 
felett napirendre tér.

173. Fölvétetett Nt. Varga Gyula esperes ur indítványa, hogy az egy
házkerületi közgyűlés szüntesse meg a lelkészek és tanítók egyházi adómen
tességét és határozza el, hogy azok ezentúl a soproni Diák-otthon és a kő
szegi leányiskola javára IV. oszt. kereseti adójuk után 10 százalékos pótadót 
tartoznak fizetni.
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Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy mivel sem a hívekre, sem 
az egyházközségi alkalmazottakra nézve nem bir adókivetési joggal, a javasolt 
pótadó kivetésétől eltekint, ellenben fölkéri a lelkész, tanár és tanító urakat, 
hogy a soproni Diák Otthont, valamint a kőszegi leányközépiskola internátusát 
részesítsék egyszersmindenkorra szóló nagyobb vagy több éven át biztosított 
kisebb összegű segélyben, s legyenek eme két intézménynek úgy a hívek’ 
mint a tanulók körében hathatós szószólói.

174. Olvastattak a kemenesaljai, soproni alsó, soproni felső, vasi közép 
és zalai egyházmegyék fölterjesztései, melyeknek figyelembe vételével az egy- 
házkerületi közgyűlés a következő határozatot hozza :

Az egyházkerületi közgyűlés a lelkészi fizetések végleges 
rendezésére a világháború folyamába eső mostani időt nem tartja 
alkalmasnak, egyrészt azért, mert nem lehet megítélni a háború 
után kialakulandó gazdasági helyzetet, amelyhez a lelkészi fizetések 
mértéke is alkalmazandó lesz, — másrészt mert a rendezéshez 
megkivántató nagyobb állami segélyt ezidőszerínt ugyancsak a 
háború miatt nem remélhetjük. Ilyen tetemesebb és törvényileg 
biztosított állandó segélyt csak az 1848. XX. t. ez. végrehajtása utján 
várhatunk.

A végleges rendezés érdekében az egyházkerületi közgyűlés 
általában szükségesnek tartja az összes lelkészi fizetések pontos 
adatainak ismeretét és ezeknek beszerzése végett ajánlja már most 
a szükséges intézkedések megtételét.

A közgyűlés végül szükségesnek tartja a lelkészi fizetések 
rendezésével kapcsolatban a lelkészválasztás ügyének egyetemes 

- rendezését.
175. Ugyanazon egyházmegyék közgyűléseinek fölterjesztett határozatait 

figyelembe véve,
az egyházkerületi közgyűlés a lelkészek (és tanítók vagy egyéb egyházi 

tisztviselők) terménybe! járandóságainak és a természetbeni szolgálmányoknak 
megváltása ügyében intézkedést nem lát szükségesnek, amennyiben elég ha
tározott intézkedést foglal magában ebben a tekintetben az egyházi alkotmány 
236. és 261. §-a

A biztos eljárás érdekében csak a 261. §. egészítendő még ki azzal a 
világos utasítással, hogy a megváltás évrői-évre, mindig csak egy évre szóló 
érvényességgel eszközölhető és pedig az augusztus hó 31-ikén érvényben 
levő forgalmi árak szerint.

Ezeknek figyelembe vételével a megváltási árakat az egyházközségek 
javaslatainak meghallgatásával az egyházmegyei számvevőszék állapítja meg, 
amelynek határozata mindkét félre nézve kötelező.

17©. Olvastatott a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 
29. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegye terü
letén előfordult esetből kifolyólag, fölterjesztést intéz az egyházkerületi köz
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gyűléshez, hasson oda, hogy az elemi népiskolai tanítók’szolgálati viszonyait 
szabályozó szabályrendelet 2. §-a toldassék meg azzal, hogy az egyházunk
nál alkatmazott tanítónő nem prot. férfival nem léphet házasságra.

Az egyházkerületi közgyűlés nemcsak kívánatosnak, hanem 
jogosnak is tartja, hogy az egyház szolgálatában álló, ugyanazon 
hivatásbeli egyének egyforma jogok élvezete mellett egyforma rend
szabályok megtartására is köteleztessenek,

s ez értelemben a hivatkozott szabályrendelet világos kiegé
szítése végett fölterjesztést, intéz az egyet, közgyűléshez.

177. Tárgyaltatott a zalai egyházmegye f évi közgyűlése jkvének 40. 
p. alatti fölterjesztése, amelyben az egyházmegyei közgyűlés tiltakozásra hívja 
föl az egyházkerüteti, illetve az egyetemes közgyűlést az ellen, hogy a hiva
talos istenitiszteletek sorába az Űrnapja, mint kizárólag r. kath. felekezeti 
ünnep felvétessék.

Igaz ugyan, hogy az u. n. hivatalos isteni tiszteleteken való megjelenésre 
ezideig a hatóságok prot. vallásu tagjai semmiféle újabb keletű törvény, vagy 
rendelet által nem kényszerittettek : mindamellett, tekintve azt, hogy a m. kir. 
belügyminisztérium 1917. évi április hó 26-án 13665. ein. sz. a. kelt rende
letében hivatalosan közölte a törvényhatóságokkal, hogy az évnek mely nap
jain fognak isteni tiszteletek tartatni, s köztük külön meg van említve az ur- 
napi körmenet is, aminek pedig semmiféle nemzeti vagy történeti vonatkozása 
nincsen, sőt egyenesen a prot. felekezetek megszégyenítésére és megdöbben- 
tésére behozott, kizárólag r. kath felekezeti győzelmet hirdető aggressziv ün
nep, tekintve továbbá, hogy az urnapi körmenet ma már országos körmenet
nek van kijelentve, melyre kivétel nélkül meghivatnak a kormány tagjai, a 
zászlós, urak, a főrendiház, a képviselőház elnökei, a felsőbb bíróságok és a 
hatóságok képviselői, tekintve végül, hogy az urnapi körmeneten való meg
jelenés az állami méltóságokból folyó s azokkal együtt járó hivatalos köte
lesség jellegével ruháztatik föl,

az egyházkerületi közgyűlés az urnapi körmenet hivatalos ünneppé 
nyilvánításában — már az 1848. XX. t.-c. elveinek szempontjából js  — sérelmet 
lát s annak orvoslása végett az egyetemes közgyűlés utján a m, kir. kormány
nál óvást emel.

1 7 8 . Olvastatott ugyanazon egyházmegye f. évi közgyűlése jzkvének 
41. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés felhívja az egyházkerü
leti közgyűlés figyelmét a miniszteri esküforma törvénytelenségére, amennyi
ben a prot. vallásu miniszterek is tartoznak esküt tenni Máriára és minden 
szentekre s fölkéri, hogy megfelelő utón emelje föl tiltakozó szavát a tör
vénybe ütköző vallási sérelem megszüntetése végett.

Mivel a fölterjesztés semmiféle konkrét esettel nem bizonyítja azt, hogy 
a hivatkozott miniszteri esküformának a prot. vallásu miniszterek is kénysze
rítve vannak magukat alávetni,

az egyházker. közgyűlés tárgyi bizonyítékok hiányában ezidőszerint
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Hem tartja sem időszerűnek, sem indokoltnak, hogy a csupán feltevésen ala
puló sérelem ellen illetékes helyen lépéseket tegyen.

J L 7 9 .  Fölvétetett ugyanazon egyházmegye f. évi közgyűlése jzkvének
10. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés javasolja az egyház
kerületi közgyűlésnek annak határozott kimondását, hogy minimálisan hány 
gyermek után utalható ki fuvar és tiszteletdij a nem evang. iskolában és nem 
helyben teljesített hitoktatásért.

Az! egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy ahol csak 1—5 tanköte- 
les gyermek van, ott elég, ha a hitoktató havonkint egyszer megy ki és le
hetőleg a szülőkre vagy más helyben lakó, megbízható hívünkre bízza, kellő 
útmutatás mellett, a tanulásra való felügyeletet.

Ez esetben a fuvar és tiszteletdij is csak ennek arányában utalandó ki a 
_  hitoktatónak---------: / /

Hetenkinti kiutazás és tanítás — az ennek megfelelő fuvar és tisztelet
dij kiutalásával — rendszerint csak ott teljesítendő, ahol legalább 6 növen
dék részesül hitoktatásban.

Ettől a határozattól csak abban az esetben van eltérésnek helye, ha 
fedezet van reá és a többszöri kiszállást az egyházmegye tanügyi bizottsága 
szükségesnek mondja ki.

1 8 0 . Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlésének felter
jesztése, a m. é. egyet, közgyűlés jzkvének 68. pontjában fölvetett ama ke- 
gyeletes eszmére vonatkozólag, hogy a világháborúban hősi halált halt egy
házi tisztviselők neveit kívánja megörökíteni.

Az egyházkerületi közgyűlés a kegyeletes eszmét pártolólag 
magáévá teszi és határozatirag kimondja, hogy a háborúban hősi 
halált hall' egyházi tisztviselők neveit megörökíti, s a megörökítés 
módját a háború után állapítja meg.

1 8 1 .  Felvétetett a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlésének jegyző- 
könyvi kivonata, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés fölterjeszti az egy
házkerületi közgyűléshez a kiilsővathi evang. hívek újabb sérelmi ügyét, 
amely abból áll, hogy miután nevezeti ev. hívek már előzőleg a községi iskola 
fenntartásához való hozzájárulásra köteleztettek az 1868. 38. t.-c. 26. §-ának 
világos rendelkezése ellenére, újabban a katli. plébánia lakás felépítési költ
ségeihez való hozzájárulásra kötelezte őket a m. kir. közigazgatási bíróság.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen újabb sérelmet fájdalmas 
érzéssel veszi tudomásul — s tekintve, hogy a k.-vathi ev. hívek
nek egy régebbi keletű hasonló sérelmü esete az egyetemes egy
házhoz immár föl lett terjesztve, — a maga részéről sürgető fel- 
terjesztést tesz az egyházegyetemhez.

Ezen újabb sérelemnek a közös prot. bizottság utján a kor
mányhoz leeendő felterjesztése céljából egyúttal tisztelettel kéri az 
egyházkerületi közgyűlés a sürgető lépések megtételét, s a korábbi 
sérelemnekorvoslása céljából tett felterjesztésének mielőbbi elintézését.

ii
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182. Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyző
könyvének kivonata, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés kijelenti, hogy 
a maga részéről teljesen indokoltnak tartja a pápai egyházközségnek ama 
törekvését, hogy a kebelében fennálló rendszeresített segédleíkészi állást hit
oktató másodlelkészi állássá szervezze át, azt a legmesszebbmenő erkölcsi 
támogatásban részesíti, a hitoktatásra rendelkezésére álló összegből a jövőben 
is segélyezi, s az egész ügyet pártolólag fölterjeszti az egyházkerületi köz
gyűléshez.

Az egyházkerületi közgyűlés az ügyet javaslattétel céljából 
átteszi az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.

@83. Tárgyaltatott a györkönyi egyházközség több tagjának a györkünyi 
cv. egyházközség közgyűlésének egy határozata ellen beadott felebbezése.

Tekintettel arra, hogy az egyházi alkotmány 44. ill. 87 §§-ai értelmében 
az egyházközségi közgyűlés határozatai ellen beadott felebbezések elbírálására 
első fokban az egyházmegyei közgyűlés illetékes, s ezen törvényes rendelkezés 
ellenére a györkönyi egyháztagok felebbezésüket az egyházmegyei hatóság 
megkerülésével egyenesen az egyházker. közgyűléshez nyújtották be,

ennélfogva az egyházkerületi közgyűlés az ügynek érdemle
ges felülvizsgálásába nem bocsátkozhatik, hanem a felebbezést 
visszaadja a íelebbező egyháztagoknak azzal, hogy azt az egyházi 
alkotmány rendelkezésének megfelelőleg az egyházmegyei közgyű
léshez terjesszék be.

B84. Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyű
lésének határozata, amely a dombóvári ev. missziói egyházközség és az ottani 
ref. leányegyház község között létrejött adásvevési szerződést, illetve az álta
luk közösen birtokolt 423 négyszögöl templomhely felerészbeni tulajdonjog 
átruházását 1500 kor. vételár fejében a ref. egyházközség javára jóváhagyta.

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott adásvevési szerző- 
ződést, miután abban a dombóvári ev. missziói egyházközség 
igényei kielégítést nyertek, — jóváhagyja. ___,.

1S 5 . Fölvétetett a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése által be
terjesztett indítvány, hogy kerestessék meg az Orsz. Hadigondozó szervezet 
vezetősége, miszerint a hadiárvák összeírására szolgáló űrlapokon feltétlenül 
fel legyen tüntetve a gyermek felekezeti hovatartozása is, hogy a hadiárvák 
neveltetésénél az egyház vezető szerepe semmi tekintetben ne mellőztessék, mert 
csak igy lesz meg e magasztos célt szolgáló munkánknak valláserkölcsi alapja.

Az egyházkerületi közgyűlés a veszprémi egyházmegye indít
ványát magáévá teszi és határozatiig kimondja, hogy megkeresi 
az Orsz. Hadigondozó szervezet vezetőségét, hogy a gondozásra 
szoruló gyermekek neveltetésénél a vallásoktatást tegye az illető 
egyháznak elmulaszthatatlan kötelességévé.

18®. Olvastatott ugyanazon egyházmegye indítványa, hogy — hivat
kozással a m. é. egyet, közgyűlés jzkvének 89. pontjában foglaltakra — keres-



tessenek föl testvéri szeretettel az egyházközségek, miszerint ingatlanaik bérbe 
adásánál legyenek tekintettel a jelentkező rokkant hősökre.

Az egyházkerületi közgyűlés meleg pártolással teszi magáévá 
a veszprémi egyházmegyének hazafias érzéstől áthatott indítványát 
és ez értelemben megkeresi az egyházközségeket az iránt, hogy 
ezt a hazafias elvet, ahol csak alkalom nyílik reá, érvényre emeljék.

B87. Olvastatott az alsó- és felsőgörzsönyi ev. fiókegyházközség köz
gyűlése jzkvének — a veszprémi egyházmegye közgyűlése által jóváhagyott 
— 3. pontja, amely szerint nevezett fiókegyházközség közgyűlése elhatározta, 
hogy a felsőgörzsönyi ref. anyaegyházközséggel a szerződéses viszonyt to
vábbra is fenntartja, egyházi adó címén minden család hajlandó évenként 
egynegyed mérő őszi gabonát és 1—1 koronát fizetni oly kikötéssel, hogy 
ezt az adót a felsőgörzsönyi ev. gondnok szadje be s azok felét a felsőgör
zsönyi ref. anyaegyházközségnek szolgáltassa át, másik felét pedig szolgál
tassa be a pápai ev. egyházközség pénztárába, azzal a meghagyással, hogy a 
pápai ev. egyházközség ezen összegnek egy részét a felsőgörzsönyi ev. fiók
egyház javára tőkésítse.

Tekintettel arra, hogy a befolyó egyházi adónak felerésze a pápai ev. 
egyházközség pénztárába azzal a meghagyással fizettetik be, hogy ezen ösz- 
szegnek egy része a felsőgörzsönyi ev. fiókegyház javára tőkésítendő, de a 
befolyó összegnek tőkésítendő hányadrésze kitüntetve nincsen, tekintve továbbá, 
hogy az adózó alsógörzsönyi hívekre nézve sérelem foglaltatik a határozatnak 
abban a részében, amely kizárólag a felsőgörzsönyi fiókegyház javára rendeli 
el a tőkésítést,

az egyházkerületi közgyűlés a jóváhagyást csak abban az 
esetben adhatná meg, ha a pápai ev. egyházközség pénztárába 
befolyó egyházi adónak tőkésítendő része hányadrészben kifejez
tetnék és ez a rész nemcsak felsőgörzsönyi, hanem az alsógör
zsönyi hívek javára is tőkésittetnék.

, 1 8 8 .  .Fölvétetett a lőrintei uradalomban folytatott gazdálkodás ellen
őrzésére kiküldött bizottságnak Lőrintén 1917. évi szeptember hó 23-án föl
vett jegyzőkönyve, amely szerint :

1. A bizottság az összes épületeket jó karban levőknek találta, azok 
megfelelő értékben biztosítva vannak, a tüzkárbiztositási dijak és a végrendele- 
tileg kikötött életjáradékok pontosan ki lettek fizetve.

2. Özv. Ihász Lajosné azt a kívánságát fejezte ki, hogy a győri első 
takarékpénztárnál fennálló 34,000 kor. folyószámlakölcsön minél előbb fizet
tessék ki és megújítja a m. é. egyházker. közgyűlés jkvének 127. p. 2 alp. 
alatt fölvett ama kötelező kijelentését, hogy ha az egyházkerület a reá eső 
felerészt kifizeti, ebben az esetben ő is haladéktalanul' lefizeti a kölcsönnek őt 
terhelő felerészét.

A bizottság jelenti, hogy a kölcsön visszafizetésére volna fordítható a
i l *
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postatakarékpénztárban elhelyezett 7056 K. 80 fill., valamint a jelzálogbanknál 
elhelyezett értékpapírok.

A bizottság a kérelmet pártolólag terjeszti az egyházkerületi közgyűlés 
elé.

3. Kiemeli a bizottság, hogy a haszonélvező özv. Ihász Lajosné az üveg
házat saját költségén újraépítette, amiért a bizottság köszönetét fejezte ki.

4. A bizottság kívánatosnak tartja, hogy az erdőkezelésre vonatkozó 
üzemterv minél előbb végleg megállapittassék s ezzel az e téren uralkodó 
bizonytalanságnak vége szakadjon.

5. A bizottság örömmel győződött meg az okszerű gazdálkodásról.
Az egyházkerületi közgyűlés az ellenőrző bizottság jelentéséből örömmel 

győződött meg arról, hogy az összes épületek jó karban vannak és hogy a 
lőrintei gazdaságban okszerű gazdálkodás folyik s e felett meleg elismerését 
nyilvánítja.

Az egyházkerületi közgyűlés özv. Ihász Lajosnénak az üvegház 
újraépítéséért a maga részéről is köszönetét nyilvánítja.

A jelentés ?.. pontjára vonatkozólag a közgyűlés határoza
t iig  kimondja, hogy az ebben foglalt kérelmet javaslattétel végett 
átteszi az egyházker. pénzügyi bizottsághoz.

A 4. pontra vonatkozólag a közgyűlés kimondja, hogy az 
erdőkezelés üzemtervének végleges megállapítása előtt bevárandó 
a veszprémi erdőfelügyelőségnek özv. Ihász Lajosnéval a m. é. 
egyházker. közgyűlés jkve 127. p. 3. alp. értelmében benyújtott 
felebbezésére hozandó határozata.

Végül a közgyűlés az ellenőrző bizottságnak az egyházkerület 
érdekében kifejtett buzgó munkálkodásáért meleg elismerését és kö
szönetét fejezi ki.

1 8 9 . Tárgyaltatott az autunováci ev. egyházközség kérvénye, amelyben 
az egyházkerületi közgyűlés utján az egyetemes közgyűlésnél keres orvoslást 
az autunováci községi elöljáróságnak ama jogtalan eljárása ellen, amely 
szerint ez az autunováci ev. hívekre iskolai községi pótadót vetett ki, jólehet 
azok saját felekezeti iskolát tartanak fenn.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényt az abban foglalt sérelem orvos
lása végett fölterjeszti az egyetemes közgyűléshez.

19©. Az egyházkerületi közgyűlés — a véleményező bizottság javaslata 
értelmében — a különféle egyházkerületi bizottságokban megüresedett tagsági 
helyek betöltése iránt következő intézkedéseket teszi :

a) Főiskolai nagy bizottságba : Bognár Endre és Madár Mátyás helyébe 
rendes tagokul Farkas Elemér és Magyary Miklós, póttagul Farkas Elemér 
helyébe Takáts Elek ;

b) A z  egyházkerületi törvényszék tagjaivá : Bognár Endre, Varga Gyula, 
Scholtz Ödön és Barcza Géza helyébe Isó Vince, Beyer Teofil, Fenyves Ede 
és Dr. Valkó Miklós ;
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c) A z egyházkerületi pénzügyi bizottságba : Déiliy Lajos helyébe Dr. 
Fischer Gyula ;

d) A z egyházkeiületi véleményező bizottságba : egyházi elnökké Bognár 
Endre helyébe Pálmai Lajos, tagokká : Scholz Ödön, Pálmai Lajos és Madár 
Mátyás helyébe Schöll Lajos, Fenyves Ede és Zongor Béla ;

e) A z egyházkerületi számvevőszék tagjává : Madár Mátyás helyébe 
Rajtéi* János;

f) A  zsinati törvényeket végrehajtó bizottságba : Bognár Endre és Scholtz 
Ödön helyébe Takáts Elek és Straner Vilmos megválasztattak.

g) A z egylxázker. legfőbb fegyelmi bizottság tagjává : Bognár Endre 
helyett Pálmai Lajos ;

h) A kőszegi leányiskolái egyházi felügyelői állás Varga Gyula lemon
dása folytán megüresedvén, — az egyházkerületi közgyűlés — a véleményező 
bizottság javaslatához képest kimondja, hogy ezt az állást nem tölti be.

Jegyezte :

D r .  A jk a y  B é l a

egyházker. világi főjegyző.

191 . Olvastatott az Egyházker. Ének- és Zenepártoló Egyesület jelentése. 
Az egyesületnek 29 alapitó és körülbelül 200 rendes tagja van. Alapítványi 
tőkéje 2420 K. Jubileumi alapját 500 K-ra kiegészítve mint a kántorképző 
tanfolyam céljait szolgáló alapot kezeli. A dombóvári egyházközség részére 
megszavazott 200 K jubileumi segély második részleteként 100 K-t folyósított. 
A szekszárdi missziói egyháznak harmonium beszerzésre 50 K-t szavazott 
meg. Az egyesület által szervezett kántori előkészítő tanfolyamban 8 algim
náziumi tanuló vett részt. A soproni r. katli. tanitónöképzőkbe járó evang. 
vallásu növendékeknek az evang. énektanitási és kántori teendőkben való ki
képzése is megindult a tavalyi iskolai évben öt növendékkel. Jubileumi al
kotásként Kapi Gyula nyug. tanitóképzőintézeti igazgató által szerzett két 
dalos könyvet ád ki az egyesület, az egyik a népiskolák számára készült 
„Gyermeklant“ már megjelent; a másik: „Vallásos karénekek vegyeskarra“ 
középiskolai tanulók és templomi énekkarok részére, nyomdai nehézségek 
miatt még nem jelenhetett meg. E dalos könyvek kiadásának összes költsé
geit Benkő Géza egyháztag vállalta magára, amiért az egyesület hálás köszö
netét nyilvánítja.

A közgyűlés örömmel és elismeréssel vesz tudomást az egye
sület sikeres tevékenységéről, melyet a rendelkezésére álló szerény 
anyagi eszközökkel is kifejtett. Az egyesületet az egyházközségek és 
egyháztagok támogatásába ajánlja. Kapi Gyula nyug. igazgató és 
Benkő Géza uraknak hálás köszönetét fejezi ki. Az egyesület 
abbeli kérelmét, hogy a r. katli. tanítóképzőkbe járó evang. nö
vendékeknek az egyházi énekben és zenében való kiképeztetésére
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a hitoktatói dijakból 200 K szavaztassék meg, párlolólag teszi át 
a pénzügyi bizottsághoz. Utólagosan engedélyezi, illetve hozzájáru
lását adja, hogy az egyesület jubileumi daloskönyveibe az egyház- 
kerület énekeskönyvéből énekeket vett át.

192. Olvastatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése. Az egyház
megyék számadásai kivétel nélkül rendben vannak ; a benyújtott költségelő
irányzatokat a számvevőszék jóváhagyta. Az adóalapi segélyt nyert egyház- 
községek a kitűzött célra használták fel a segélyösszegeket.

Tudomásul szolgál.
193. U. a. jelentés szerint Zágráb egyházközség a közalapi kivetésre 

vonatkozó kimutatást még mindig nem adta be.
A közgyűlés felhívja a somogyi egyházmegyét, ' hogy Zágrá

bot közalapi bevallásának elkészítésére szigorúan utasítsa s eljárá
sának eiedményéről a számvevőszékhez jelentést tegyen.

E94. U. a. jelentés szerint adóalapi rendkívüli segélyért folyamodtak a 
következő egyházközségek : Dombóvár, Kaposvár, Szekszárd, Sopronbánfalva, 
Ktilsővath, Nagyszokoiy, Pogány, Dunaföldvár, Mencshely, Nemeskér, Nemes
leányfalu, Kapolcs. A számvevőszék valamennyi kérvényt véleményes javasla
tával együtt felterjesztette az egyetemes egyház adóalapi bizottságához.

Tudomásul szolgál.
19 S . Olvastat;!« az egyházkerületi gyámintézet következő jelentése: Az 

egyházkerületi gyámintézet f. évi szeptember 25-én tartott közgyűlésében hi
vatalába iktatta újonnan választott egyházi elnökét, Pálmai Lajos győri lelkészt. 
Jegyzővé Ziermann Lajos soproni, ellenőrré Czipott Géza szentgotthárdi lel
kész választatott. Kegyelettel örökítette meg eddigi buzgó ellenőrének, Éder 
Józsefnek munkásság? és emlékezetét.

A folyó évi gy ímintézeti gyűjtés eredménye méltó a jubileumi évhezi 
62.923 kor. 03 fillért adtak híveink gyámintézeti célokra; 28.236 kor. 05 fil
lérrel többet, mint tavaly. Ez összegből 9530 kor. 45 fill, jutott a jubileumi 
alapra. A gyámintézet! esti ünnepélyen 664 kor. 57 fill, a gyermekistenti$z- 
teleten offertóríumként 275 kor. folyt be a gyámintézet javára. A ' segélyéri 
folyamodó gyülekezetek között 4750 koronát osztott ki, ezenkívül az egyete
mes gyámintézet nagy szeretetadományát Alsólendvának, a Leopoldianum ka
matait Szentgotthárdnak, a kis szeretetadományt Szekszárdinak, a Bocskay- 
alap kamatait Sopronbáníalvának juttatta. A most segélyben nem részesült 
egyházközségek folyamodásait az egyetemes gyámintézethez, illetőleg a Gusztáv 
Adolf-egylethez terjeszti fel.

Az egyházkerületi közgyűlés a gyámintézet szép eredményű 
munkásságáról örömmel vesz tudomást. Pálmai Lajos egyházi el
nököt, Ziermann Lajos jegyzőt és Czipott Géza ellenőrt hivatalba 
lépésük alkalmával melegen üdvözli, működésükre Isten áldó ke
gyelmét kéri.



196a Olvastatott az egyházkerületi levéltáros jelentése: a múlt 1916 17.
közigazgatási évben a levéltárba 27 ügydarab érkezett, melyek a jelentésben 
felsoroltatnak. A püspöki hivatalból beérkezett közgyűlési iratok rendezése és 
leltározása egyelőre függőben maradt. A levéltár anyagának teljes átnézése és 
elkülönítése folyamatban van ugyan, de a végleges, szakszerű rendezés a 
a levéltáros elfoglaltsága miatt akadályokba ütközik. A levéltár évközben 
többször igénybe vétetett.

Felemlíti a jelentés, hogy nemcsak a gyülekezetek állapotáról szóló 
nyomtatott jelentések nem érkeznek be a levéltárba, hanem még az egyház
megyék évközben megtartott közgyűléséről szóló jegyzőkönyvek is oly gyéren 
érkeztek, hogy az anyag e tekintetben mindenképen kiegészítésre szorul.

Az 1846. máj. 6 és 1846. aug. 6-án tartott egyházkerületi közgyűlések 
jegyzőkönyvei, valamint a Bogyó-féle „Mathematikai gyámoldai számadás“ 
című munka még mai napig sem kerültek vissza a levéltárba.

Az egyházkerületi közgyűlés a levéltárosi jelentést tudomásul 
veszi. A gyülekezeteket s egyházmegyéket felhívja, hogy nyomtatott 
jelentéseiket, illetve közgyűlési jegyzőkönyveiket küldjék meg az 
egyházkerületi levéltárnak. Megkéri a levéltárost, hogy a kiadott, 
de vissza nem érkezett iratok visszaszerzésére tegyen lépéseket 
azoknál, akik az iratokat kikérték.

197, Olvastatott az Egyházkerületi Evangéliomi Egyesület jegyzőkönyve. 
E szerint panaszok hangzottak el, hogy egynémely r. katholikus iskolában 
tanuló növendékek vallásoktatása lehetetlenné válik, mivel sem a hitoktatókat 
nem engedik be az intézetbe, sem pedig a növendékeket nem engedik kijárni 
a vallásórákra. Az Evangéliomi Egyesület kéri az egyházkerüleletet, hogy ezen 
lehetetlen állapotot megszüntetni iparkodjék.

Az egyházkerületi közgyűlés, utalással az 1913. évi ehker. 
közgyűlés jegyzőkönyvének 245. pontjában foglalt határozatára, 
újból felhívja a lelkészeket, a tanítókat és egyháztagokat, használ
ják fel minden befolyásukat, hogy ilyen internátusokba ev. növen
dékek be ne irattassanak ; egyebekben pedig a helyi hatóság 
igyekezzék felmerülő esetekben eljárni.

198- U. a. jegyzőkönyv szerint az Evangéliomi Egyesület megkeresi 
az egyházkerületet, hogy olyan helyeken, ahol nagyobb számú helyőrség 
vagy katonaság van, a helybeli lelkészeket hívja fel helyőrségi lelkészi szol
gálat elvállalására.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja azokat a lelkészeket, 
akiknek gyülekezetében nagyobb számú katonaság van elhelyezve, 
hogy helyőrségi lelkészi szolgálatot vállaljanak. Egyébként pedig 
kívánatosabbnak tartja, hogy ilyen helyekre rendes tábori lelkészek 
neveztessenek ki.

199. U. a. jegyzőkönyv szerint a létesítendő evangélikus nyomdára 
már eddig 32.000 K-nál nagyobb összeg jegyeztetett.
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Örvendetes tudomásul szolgál. A közgyűlés a nyomda ügyét
a gyülekezetek és egyháztagok hathatós pártfogásába ajánlja.

200. U. a. jegyzőkönyv szerint a gyülekezetekben választás alkalmával 
viták merültek fel a leányegyházak tagjainak szavazati joga körül. E kérdés 
rendezését az Egyesület az egyházkerületi közgyűlés figyelmébe ajánlja.

Az egyházkerületi közgyűlés a leányegyházak szavazati joga 
ügyében felterjesztést intéz az egyetemes egyházhoz, tekintettel 
arra, hogy a zsinati törvények idevonatkozó §-ai félreértésekre 
adtak okot, adjon az egyet, közgyűlés megfelelő törvénymagyará
zatot.

201. Az egyházkerületi Tanítóegyesület arra kéri az egyházkerületi köz
gyűlést, támogassa abban a törekvésében, hogy a kántortanitók az egyetemes 
lelkészi nyugdíjintézetbe felvétessenek s onnan tanítói javadalmukba be nem 
számított kántori fizetésüknek megfelelő nyugdijat húzhassanak.

Az egyházkerületi közgyűlés e javaslatot nem tartja továbbít
hatnak, mivel ez ügyben az egyetemes közgyűlés már határozatot 
hozott (1916. évi jegyzőkönyv 75. pontja).

202. Az egyházkerületi Tanítóegyesület kéri, hogy az egyházkerület ke
resse és találja meg az utat és módot arra, hogy a kántori teendők végzéséért 
és a filiákban való prédikálásért az illető tanítók méltányos díjazásban része- 
sittessenek.

Az egyházkerületi közgyűlés elvileg helyesli, hogy a tanítók 
a kántori teendők végzéséért díjazásban részesitendők, de a gya
korlati kivitel az egyes gyülekezetek hatáskörébe tartozik.

203. Az egyházkerületi Tanítóegyesület kéri, hogy jegyzőkönyve az egy
házkerületi közgyűlés elé terjesztessék.

A közgyűlés kimondja, hogy az egyházker. Tanítóegyesület 
jegyzőkönyve jövőben beterjesztendő az egyházker. közgyűlésnek.

204. Olvastattak a tavalyi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
138. pontjában foglalt határozattal a jubileumi pályamunkák megbirálására 
kiküldött bizottságok jelentései. Az egyes egyházmegyék, történetére kiirt nyílt 
pályázatra egy pályamunka érkezett be, és pedig a somogyi egyházmegye 
története, melynek szerzője Mesterházv Sándor nemespátrói lelkész. A szerző 
a hozzáférhető forrásokat alaposan és szorgalmasan áttanulmányozta. Stílusa 
egyszerű, világos, sok helyen egészen népies. Abszolút becsűnek a pálya
munka, mely sűrűén Írott 82 negyedrétü lapra terjed, nem mondható, de a 
második pályadijra méltónak Ítéli a bizottság s ennek kiadását javasolja.

Az ódapályázatra hét munka érkezett be, de ezeknek jó része csak nagy 
jóakarattal mondható költeménynek, annál inkább: ünnepi ódának. Messze 
kimagaslik közülök „Óda a reformáció négyszázados emlékünnepére“ ; az igaz 
érzés ereje egyesül benne a gondolatok nagyságával ; ünnepi hangulat ömlik 
el rajta elejétől végig ; nyelve emelkedett, lendületes, erőteljes, költői nyelv, 
technikája kifogástalan, néhol azonban kissé homályos s hosszúsága miatt



fárasztó, jeligéje: „Eszmékben dúsabb kor — e tűzben, vérben — Hintsed 
reánk te tisztább fényedet.“ A bizottság, mint magában véve is értékes alko
tást, az első díjra ajánlja. Második díjra érdemesnek Ítéli az „Óda a refor
máció né.gyszázados jubileumára“ cimü „46 zsoltár“ jeligéjű pályamunkát; 
van benne bizonyos lendület, nyelve emelkedett, néhol tán túlságosan is vi
rágos, szerző a vers technikájának mestere. Az első dij nyertese Kutas Kálmán 
zalaegerszegi lelkész, a másodiké Sántha Károly nyug. lelkész.

Az egyházi beszédpályázatra három pályamunka érkezett. Abszolút érték
kel egyik sem bir. Viszonylag legjobb a „Hiszünk, azért szólunk“ jeligéjű. A 
pályadij már csak azért is, hogy a pályázat meddő ne maradjon, e munka 
szerzőjének a bizottság véleménye szerint kiadható. Szerző neve a jeligés 
levélben nem volt.

A vallásos népirat pályázatra négy munka érkezett be. Legértékesebb 
köztük az „1917“ jeligéjű, mely tárgyát: Mit köszönhetünk a reformációnak, 
teljesen kifejti, dicsérőleg emlékezik meg a bírálat a „Legyetek állhatatosak 
és tartsátok meg a nektek adott tudományt“ jeligéjű munkáról. Az előbbit 
első díjra, az utóbbit a második díjra ajánlja a bíráló bizottság. Az első dijat 
nyert munkának szerzője Szalay Mihály gyékényesi lelkész, a második dij 
nyertese Fenyves Ede meneshelyi lelkész.

2 05 . Olvastatott Payr Sándor theöl. akad tanár jelentése arról a meg
bízatásról, mellyel az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés a Dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerület történetének megírására kérte fel Sajnálattal jelenti, hogy mű
vével nem tudott elkészülni, mert az egyházmegyei monográfiák közül, me
lyeket a pályázat értelmében forrásokul kellett volna felhasználnia, csak a 
somogyi egyházmegye története, s ez is csak a legutóbbi napokban jutott 
kezeihez. Az egyetemes közgyűlés sem adta ki az egyetemes levéltárban 
őrzött értékes és elengedhetetlenül szükséges dunántúli egyházlátogatási és

• egyéb jegyzőkönyveket. Mindamellett az első és legnehezebb korszak forrás
anyagát kevés kivétellel összegyűjtötte s egy jó részét már sajtó alá is fel
dolgozta.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 
megbízást továbbra is fenntartja. Felhívja az egyházmegyéket az 
egyházmegyék történetének feldolgozására. Az egyetemes közgyű
lést megkeresi, hogy a szükséges iratokat és okmányokat az egye
temes egyház levéltárából Payr Sándor tlieol. akad. tanárnak adja ki,

206. Tekintettel arra, hogy a Harangszó cimü vallásos néplap reformá- 
cio-jubileumi száma a katonák és a szórványban élő hívek között való szét
osztás céljából a szokottnál nagyobb számban és terjedelemben jelenik meg, 
Varga Gyula esperes azt az indítványt terjeszti elő, hogy e .célra az egyház
kerületi közgyűlés nevezett lapnak valamely segélyt szavazzon meg. Ugyanezt 
javasolja Scholtz Ödön esperes az Evangelische Glocken c. vallásos néplap 
számára.

Az egyházkerületi közgyűlés a missziói alap terhére a Ha-
12
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^x' rangszónak 450 K, az Evangelische Glocken-nak a hitoktatási 
tartalék alap terhére 150 K segélyt szavaz meg.
Egyházi elnök űr Öméltósága köszönetét mond a soproni érdemes 

gyülekezetnek azért a szives vendéglátásért, melyben az egyházkerületi köz
gyűlést részesítette s Ziermann Lajos soproni ev. lelkésznek, mint a rendező
bizottság elnökének. Továbbá mindazoknak, akik a ' közgyűlés alkalmával 
tartott ünnepélyeken közreműködtek : Payr Sándor és Proliié Károly theol. 
akad. tanár uraknak, Altdörfer Viktor karigazgatónak, özv. Zsigmond Gyuláné 
úrasszonynak, Hetvényi Lajos főgimn. vallástanárnak s a gimnáziumi tanu
lóknak, akik mindenütt készséggel állottak szolgálatra.

Az egyházkerületi közgyűlés a soproni gyülekèzetnek s ne
vezett egyháztagoknak a maga részéről is hálás köszönetét mond. 

208. A jövő évi közgyűlés helyének kitűzését a közgyűlés az elnök
ségre bízza.

Több tárgy nem lévén, egyházi elnök a közgyűlést buzgó imádsággal 
bezárja. Jegyezte :

N ém eth  K á ro ly  s. k. 
egyházker. e. aljegyző.

Ezen jegyzőkönyv hitelesíttetett Szombathelyen 1917. október 9-én.
K ap! B é la  s. k. . Dr. B erzsen y i J e n ő  s. k.

püspök. - egyházker. felügyelő.

V a rg a  G yu la  s. k.
biz. tag.

F a rk a s  E le m é r s. k.
biz. tag.

D r. L ász ló  K á lm á n  s. k.
biz. tag.



Jegyzőkönyv,
felvétetett a dunántúli ág. liitv. evang. egyházkerületi gyámintézetnek 1917. évi 
szeptember hó 25-ik napján Károlyi Endre gyámintézeti világi elnök és Pálmai 
Lajos gyámintézeti egyházi elnök einöklete alatt Sopronban tartott közgyűléséről.

Miután az egyházmegyei gyámintézeteknek képviselői s az összesereglett 
érdeklődő hívek elénekelték a „Maradj meg kegyelmeddel“ c. egyházi éneket 
s Pálmai Lajos imádkozott, Károlyi Endre a következő beszéddel nyitja meg 
a közgyűlést :

„Evangéliumi egyházunknak jubiláris éve 1917. Az egyházi élet minden 
szivdobbanását megérző és híven visszhangzó gyámintézetünk is jubilál, öröm
mel és hálával tekintve vissza a dicső múltra, melyből uj élet sugárzik felénk. 
A gondviselés támaszt egy az isteni ige által megvilágositott és megerősített 
lelkű férfiút, aki kezünkbe adja a bibliát. Ennek olvasása közben bizonyoso
dunk meg a felől, hogy a mennyei Atya magához emel bennünket a Krisztusi 
szeretet melegével és az ő véghetetlen kegyelme által. De nem' elég olvas
nunk a szentirást, kell, .hogy benső lelki szükséglet által indíttatva igyekez
zünk az evangéliom tanaihoz alkalmazni életünk folyását gondolatban, szóban 
és cselekedetben. így lesz méltó, és csak igy lesz méltó a mi jubilánsunk 
1517 liez. A dunántúli evangélikus egyházkerület hívei tetteikkel írták fel 
gyámintézetünk ezidei évkönyvének lapjaira, hogy a reformáció 4-ik évszáza
dos fordulóján ihlet szállta meg a lelkeket és vett ott — reményem szerint — 
maradandó lakást. Én bízom a hivatottak, elsősorban a lelkész urak apostoli 
buzgóságának állandóságában és nincs okom, nincs jogom feltételezni a hivő 
sereg lelki fogékonyságának csökkenését. Ha ehhez hozzá veszem azon köny- 
nyen bekövetkezhető eshetőséget, hogy összes egyházmegyéink lélekszám ará
nyuknak. megfelelően és vagyoni viszonyaikhoz mérten, nem mondom, utol
érik, de csak megközelítik is a soproni és vasi felső egyházmegyék eredmé
nyét, akkor egy olyan boldogító kilátáshoz jutunk, amely mérföldekkel viszi 
közelébb gyámintézetünket céljaihoz, A mindenható segítsen erre bennünket!“

1., Károlyi Endre vil. elnök jelenti, hogy az egylik. gyámintézet egyházi 
elnöki állás betöltése végett a szavazásra jogosított egyházmegyei gyáminté
zetek szavazataikat beküldötték. Felolvastatja a szavazatbontó bizottság jegyző
könyvét, mely szerint a leadott 10 érvényes szavazat közül 7 Pálmai Lajos 
győri lelkészre, egylik. gyámintézeti jegyzőre, 2 Scholtz Ödön ágfalvai esperes
lelkészre, 1 Ziermann Lajos soproni lelkészre esett. Ezen jegyzőkönyv értel
mében kijelenti, hogy Pálmai Lajos győri lelkész az egyházkerületi pyáminté-
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Károlyi Endre gyámintézeti vil. elnök után Kapi Béla püspök köszönti a 
gyámintézet egyházi elnökét s igazi keresztyén, szent munkájához Istentől erőt 
s áldást kíván.

Pálmai Lajos erre a következő székfoglaló beszédet mondja:
„Méltóságos és főtisztelendő Püspök ur, nagyságos Elnök ur ! Mélyen 

tisztelt Közgyűlés !
Hálásan köszönöm Mélt. püspök urnák és Nagyságodnak szives üdvözlő 

szavait s az egyházmegyei gyámintézetek azon kitüntető bizalmát, hogy enge- 
met kerületi gyámintézeti elnökké választani szívesek voltak. Érdemem nem 
volt rá, az előlegezett bizalmat olyan adósságnak tekintem, amit becsületes 
munkával le kell törlesztenem. Nagy megtiszteltetésnek tekintem ezt, mert 
egy Gyurátz Ferenc, Lőw Fülöp és Kiss János örökébe ülni nagy tisztesség 
nekem. De mégsem azért fogadom el ezen állást, mert tisztességet ad, ha
nem azért, mert munkára kötelez. Arra a munkára, mely az én lelkemnek 
olyan kedves, melyet lelkipásztori pályámon mindig örömest végeztem.

A mi egyházi életünk a közigazgatás, a kultúra, művészet és jótékony
ság mesgyéjén érintkezik leginkább a mindennapi élettel. Mindegyik téren 
lehet áldásos munkát végezni egyházunkért, — de lelkeket fogni Isten or
szága számára csak a Krisztus leikével, a szeretettel lehet. — Erre kötelez 
Isten igéje, — a 400 éves szent örökség; a reformátió, s annak a nagy 
embernek, Luther Mártonnak a lelke, aki szerint: „aki hiszi, hogy Jézus 
Krisztus az ő vére által, az Atya akarata és- irgalma folytán Megváltónkká 
lett, az nem tartozik immár semmi mással, minthogy szeresse felebarátjait !“

Gyámintézetünk több, mint félszázada szolgálja ezt a célt, — ennek 
szolgálatára vállalom én is az elnöki tisztséget.

Programmot adni, ennek a munkának irányát vázolni talán most még 
nem is igen lehet, az idő és hely sem alkalmas arra. Úgy gondolom, itt két 
tényezővel kell különösen számolnunk. Az egyik a háború okozta uj és eddig 
még nem ismert nehézségek, nyomorúságok, melyek közelről fogják egyhá
zunk külső és belső életét érinteni, a másik híveinknek teherviselési készsége 
úgy az anyagiakban, mint a lelkiekben.

Az előbbinek még csak sötét körvonalai kezdenek kibontakozni ennek 
a gonosz világháborúnak rettenetes ködéből, — a másikra nézve sok jogos 
reményt táplálunk híveink egyre fokozódó áldozatkészségében. Én azonban 
nem azokban a — hála Isten, — egyre növekedő számokban látom a gyám
intézet errősségét és végső célját,- hanem abban, hogy a hivő lelkek egy nagy 
testvérközséggé tömörüljenek a gyámintézet oltáránál, hol életelvül vallják 
egymás terhét hordozni és úgy tölteni be Krisztus törvényét !

Nyúljon csak le szivünk mélyéig a hit gyökere, majd növekedik abból 
terebélyes fája a szeretetnek, melyen ott lesz a gyümölcs is, az áldozatkész
ség. — Akkor majd nem lesznek düledező iskoták, roskadozó templomok, 
penészes paplakok, akkor majd lesz minden nagyobb gyülekezetben és egy
házmegyében konfirmándus otthon, árvaház, elaggottak, nyomorultak men-
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helye ; lesz leánynevelő intézet, hol nem a logaritmusok keresésére tanítják a 
jövendő evangélikus anyákat, hanem arra, amit a legelső sorban kell keresni, 
az Isten országára . . .  —

Ha ilyen, a Krisztus leikéből fakadt alkotásokat tudunk mi az idők 
szembe jövő folyama elé állítani, majd ezeken megtörik a jöhető vallásellenes 
irányok romboló hulláma.

Ha vihetek ehhez a munkához én is csak egyetlen tégladarabot, áldom 
érte Istent s köszönöm az egyházmegyei gyámintézeteknek, hogy erre nekem 
alkalmat adtak.

Isten nevében foglalom el az egyházi elnöki széket !“
2. Rupprecht Olivér a soproni h. gyámintézet nevében, mint ennek a 

gyámintézetnek vil. elnöke szives szeretettel üdvözli az egyházkerületi gyám
intézeti közgyűlést és annak elnökségét és a mai gyermekistentisztelet offer- 
tóriumát, 274 K-t felajánlja a gyámintézet javára.

Károlyi Endre az egyhk. gyámintézet nevében úgy az üdvöz
letért, mint a felajánlott offertóriumért köszönetét mond.

3. Az egyhk. gyámintézeti közgyűlés a megüresedett jegyzői állásra 
Ziermann Lajos soproni lelkészt és Éder József halála következtében meg
üresedett egyhk. gyámintézeti ellenőri állásra Czipott Géza szentgotthárdi 
lelkészt választja meg.

4. Pálmai Lajos egyházi elnök felolvassa a következő elnöki jelentést:
Nagyságos Elnök ur ! Mélyentisztelt Gyámintézeti Bizottság !
Egy nehéz küzdelmekben vágyakozó reménységekben s fájdalmas csaló

dásokban gazdag esztendő van ismét mögöttünk. Azóta, hogy Nagykanizsán 
együtt állottunk a gyámintézet oltára körül, ismét kevesbedett azoknak száma, 
akikre hazánk és egyházunk mint a jövő munkásaira számított, növekedett a 
már amúgy is sok sirhalom s a korhadó fakeresztekhez uj erdőket kellett 
letarolni azok számára, akik egyházunk épületében is élő kövekké formálódni 
voltak hivatva. Szaporodtak a romok, a gondok terhe alatt görnyedők s azok, 
akik a felebaráti szeretet Bethesda tavánál állva, várják a lelkek felbuzdulását, 
ha hogy volna, aki őket oda gyógyulásra vinné . . .

Ilyen hangulatban érkeztünk el a mi nagy esztendőnkhöz, a jubiláns
1917. évhez. S ime, mikor már-már azon tűnődtünk, lehet-e, szabad-e jubi
lálni e szomorú időkben, gyámintézetünk buzgó munkásai az egyházmegyék
ben és egyházközségekben s ami áldozatban meg nem restülő híveink adtak 
erre méltó feleletet. Megnyitották a régi áldásosán gazdag forrásokat, meg
tisztogatták a bedugulni kezdőket, sok helyen talán a kősziklákat kellett meg
fúrni, de egy csodálatosan bőséges szeretet folyammal árasztják el a szomjazó 
mezőket. Tavaly örömmel hirdettük, hogy a gyűjtés eredménye eddig soha el 
nem ért 34,686 K 98 f. volt, ma 62.923 kor. 03 f. végösszeggel számol be a 
mi — a számokba is lelket önteni tudó pénztárosunk. Horniét van ez az 
eredmény? Én nem akarom s nem tudom ezt tisztán a mi falusi híveink 
jobb anyagi helyzetének számlájára Írni, de látom benne a nagyidök meg-
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elevenítő lelkét, mikor megértette mindenki a gy. i. kötelező jelszavát : egy
más terhét hordozzátok s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Legyen ezen 
szép eredményért s e lelki ajándékért mélységes hála Istennek, s köszönet 
azoknak, kik ebben eszközök voltak!

A gyűjtés egyházmegyénként igy oszlik meg :
1. A győri egyházmegyei gy. i. 232667 (-708-49)
2. A kemenesaljai rí » n 154017 - (—160 20)
3. A somogyi a » i l 1290-35 (+579-58)
4. A soproni alsó n i i  n 1362-45 ( — 631-47)
5. A soproni felső n a  n 26068 25 (+20630-41)
6. A tolna baranyai n n  n 6145-75 (+2891 88)
7. A vasi felső r » n 11284-14 (+1436-80)
8 A vasi közép n n  » 2429-67 (+1591-27)
9. A veszprémi 11 » 15 287706 (+395-38)
10. A zalai n n  • n 802-25 (+579 01)

Leszámítva tehát a győri, kemenesaljai és soproni alsó egyházmegyei 
gyámintézeteket, mindenütt örvendetes emelkedést látunk, ami feltűnően nagy 
a soproni felső, a vasi felső és tolna-baranyai egyházmegyékben.

Örvendetes emelkedést látunk akkor is, ha az adott összegeket a lélek- 
számhoz hasonlítjuk. Egy lélekre esik :

1. A győri egyházmegyében 10 7 f.
2. A kemenesaljai n 8 9 „
3. A somogyiban » 17-3 „
4. A soproni alsó a 87 „
5. A soproni felső V 103-0 „
6. A tolna baranyai ii 11-2 „
7. A vasi felső n 39-2 „
8 A vasi közép n 76  „
9. A veszprémi r 10 3 „
10 A zalai n 142 „

(Sopron le 313)

Az egész egyházkerületben az adakozási százalék 1 lélekre 25 7 f. a 
múlt évi 14 06 f.-el szemben.

Száz koronán felül adott 86 gyülekezet, (m é. 61) 1000 kor. felül 
7 egyházközség (m. é. 6-.)

Az egész vonalon mutatkozó ezen lelkes munkának és szép eredmény
nek köszönhetjük, hogy a jubileumi alapra gyűjtött 9530-45 koronán kívül, a 
segélyért folyamodó egyházak között 4750 K-t tudunk ez évben kiosztani.

Gyámintézetünk alapjai is szép összeggel gyarapodtak Károlyi Endre 
vil. elnök ur őnagysága 1000 kor. alapítványt tett. Szent ügyünkért való buz- 
gólkodása úgyis megörökítette mar nevét szivünkben, örökítsük meg áldozat-
készségét itt jegyzőkönyvünkben is.

Az egyházmegyei gyámintézetek életéből és működéséről a beküldött 
jegyzőkönyvek és jelentések alapján a következőket emlitém :
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A győri egyházm. gyámintézet a jubileumi alapra 560 62 koronát adott.
A kemenesaljai egyházházm gy. i. világi elnökévé mélt. dukai Takácli 

Ferenc urat választotta. A jub. alapra 441'26 K adott, hathatósan gyámolitja 
az egyházm. konfirmandus otthont és belmissziói egyletet.

A somogyi egyházm. gy. i a jubileumi alapra a G. A. egyletnek, a 
kőszegi leányiskolának, a lipcsei luth, missziónak, a pozsonyi diakonissza anya
háznak juttatott az évi gyűjtéséből 163 koronát.

A soproni alsó egyházm. gy. i. a jub. alapra 406-30 koronát adott. El
ismerést érdemel a kevés lélekszámú Sobor 1. e., mely a jub. alapra 163 K 
40 fill.-t gyűjtött.

A soproni felső egyházm. gy. i. pénztárosává választotta Seidl Samu 
kereskedő urat. Mindig az elsők között volt a soproni felső egyházm. gy. i., 
de a folyó évben országos rekordot ért el 26 ezer K-t meghaladó gyűjtésével. 
Ez összegből az esperességi árvaalapnak 500 K-t, a jub. alapra 300 koronát 
adott. Gyámolított egyházakat 793 kor. 13 fillérrel, különféle intézményeket, 
alapokat 1466 kor. 24 f.-el. Ki kell itt különösen emelni a soproni h. gy. i. 
működését, mely a Sopronban felállítandó ev. polgári leányiskolára 1007 K 
68 fill, alapot gyűjtött. Fenntartási alapja pedig özv Putsch Sándorné úrnő 
(Pinkafő) 20.000 kor., Pfandler L. és neje 100 kor., özv. Hauer Samuné 500 
kor. és özv. Lenk Mária 100 kor. adományával 22555 kor. 91 f.-re emelke
dett. Példaszerű fejlődéséért hálás elismeréssel adózunk a buzgó vezetőknek 
és nemeslelkü adományozóknak.

A  tolna baranyai egyházm. gy. i. jelentéséből örömmel értesülünk a 
meglepő haladásról. Ezen egyházmegyében eddig bizonyos hidegség uralko
dott a gy. i. ügye iránt s ime a folyó évben már minden egyes gyülekezet 
elhozta ajándékát a szeretet oltárára és pedig 16-an 100 K-án felüli összeg
ben. — Az összes gyűjtés 6145 K-ra emelkedett, amiből a jub. alapnak 2958 
K 54 fill, jutott. — Köszönet a jólelkü adakozóknak és buzgó vezetőknek, 
különösen Müller Róbert elnök és Hanzmann János pénztáros uraknak, kik
nek kérő, buzdító szava ime, nem hangzott el hiába a pusztában !

A  vasi felső egyházm. gy. i. a f. évben is hű maradt eddigi elvéhez : 
mindig többet gyűjteni, mint az előző évben. Így lépte túl a jubiláns évben 
már a 11 ezer koronát is. — Ez összegből a jub. alapra 1394 K jutott s az 
egyházmegyebeli gyülekezetek és intézmények támogatása mellett más sze- 
génysorsu egyházakat is támogattak. Ahol a talaj, az egyháztagok szive úgy 
át van hatva a gy. i. ügy szeretetétől, mint a felső vasi egyházmegyében, 
ott ilyen áldásos a munka eredménye. — Áldja meg az Isten a buzgó mun
kásokat és jószivü adakozókat !

A  vasi közép egyházm. gy. i. A mult évben a gy. i. közgyűlésünk al
kalmával még folyamatban volt gyűjtés a jub. alapra 2815 K 42 fillért 
eredményezett, — a f évben ugyanezen célra 1367 K 72 fill, folyt be — A 
jegyzőkönyv itt nehány gyülekezet neve után nem említ fel adományokat. — 
Hisszük, hogy ez a bántó vonal azóta már tekintélyes összeggé gömbölyödött.
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A  veszprémi egyházmegyében is megértették híveink, hogy a nehéz 
idők nyomasztó gondja között sem szabad megfeledkeznünk a legfőbb célunk
ról : Isten országának közöttünk való építéséről. 395 koronával többet gyűjtött, 
mint tavaly s a rendelkezésre álló összegből még a brassói magyar egy
házul. leginkább károsodott egyházházközségeinek is juttatott 200 K-t.

A  zalai egyházm. gy i. A mi egyházkerületünk legkisebb egyházme
gyéje csak a névtári helyzete miatt jutott ide az utolsó helyre.

Különben az elsők között buzgólkodik a gyűjtésben. A f. évben három
szor annyit gyűjtött, mint tavaly, a lélekszám arány szerinti adakozásnál pedig 
a 4-ik hely en van az egyházmegyék között. A jub. alapra 402 K-t adott.

Ezen örvendetes jelentésem után egy fájdalmas veszteségről is-meg kell 
emlékeznünk, mely gyámintézetünket Éder József csoói lelkész és kér. gy. i. 
ellenőr váratlan elhunytával érte. Sok éven át igazi buzgósággal viselte tisztét 
s örömmel jelentette mindig anyagi ügyeink megnyugtató állapotát, gyarapo
dását. Hű munkatársunk emlékét őrizzük meg szivünkben, örökítsük meg 
jegyzőkönyvünkben is

Jelenteni végül, hogy úgy az egyetemes gyámintézet, mint a G. A. egy
let egyházközségeinket a f. évben is tetemes segélyben részesítette

a) A közgyűlés ezen elnöki jelentést köszönettel tuodomásul 
veszi s azt egész terjedelmében jegyzőkönyvbe felvenni határozza ;

b) Teljes-elismerését fejezi ki afelett, hogy híveink az óriási 
mérveket öltött világháború 3. esztendejében a gyámintézet oltárán 
28237-05 K-val többet áldoztak, mint tavaly.

c) Hálás köszönetét mond Károlyi Endre világi elnöknek, ki 
1000 K ás alapítvánnyal gyarapította a gyámintézet alapjait.

d) Bizalommal üdvözli a gyámintézet munkamezejére került 
uj munkásokat, nevezetesen a kemenesaljai egyházm. gy. i. világi 
elnöki székében dukai Takácli Ferencet, a soproni felső egylini. 
gy. i. pénztárosi állásában Seidl Samut.

e) Éder József, az egyhk. gyámintézeti ellenőrének emberi 
számítás szerint korai, hirtelen elhunyta felett őszinte részvétét 
fejezi ki és emlékét ezen jegyzőkönyvben megörökíti.

5 A világi elnök bemutatja Herits Lajos farádi alesperes-lelkésznek, 
mint h. ellenőrnek következő jelentését :

Nagyságos Károlyi Endre, egyházkerületi gyámintézeti világi elnök ur 
megbízásából átvizsgáltam a Rájter János pénztáros által elkészített egyház
kerületi gyámintézeti pénztárforgalmi számadást az 1816-ik évről, mely szá
madás :

I. Az összes bevétel volt — — — — — 25043-16
II. „ „ kiadás „ — — -----------  25058-89
T u lk ia d á s ------ -------------------------------  15'73

Úgy a bevételi, mint a kiadási tételeket az igazoló okmányokkal gon
dosan összehasonlítottam s teljesen egyezőnek találtam.



Átvizsgáltam azokat az értékpapírokat és takarékpénztári betétkönyveket 
is, melyekben az egyházkerületi gyámintézeti alapítványok és alapok vannak 
elhelyezve, melyeknek értéke 12299 korona 91 fillér. — Az értékpapírok 
és betétek mind megvannak gondos őrizet alatt s helyesen kezeltetnek. Az 
esedékes szelvények az esedékesség idején azonnal beváltatnak s takarékbe
tétnek gyümölcsözőleg elhelyeztetnek. Az alapítványok és alapokról vezetett 
számadás is teljesen rendben van s úgy azok értékének beállítása, mint a ' 
kamatok elszámolása helyes.

A múlt évi jegyzőkönyv 6 ik pontjában levő jelentés szerint a gyám
intézeti összjövedelem 35-009 K 91 fill.-nek volt jelezve, a tényleges jövede
lem azonban 34686 K 98 fill.-nek bizonyult, mivel a kemenesaljai szám
adásban feltüntetett összeg a valóságban be nem folyt. Igazolásul Kemenes
alja uj számadást küldött be, ennek megfelelőleg helyesbittetett a kerületi 
gyámintézeti számadás is.

A fentiek alapján ennélfogva javaslom, hogy Rájter János kerületi pénz
táros urnák, buzgó működésének elismerése mellett, — a szokásos fenntar
tással — a felmentés megadassák.

Szombathely, 1917. július 23.
H érín its  L a jo s  s„ k.,

farádi ev. lelkész.

A közgyűlés a h. ellenőr jelentését köszönettel tudomásul 
veszi s a pénztárosnak az ellenőr jelentése alapján az 1916. évi 
számadásra vonatkozólag a felmentést — a fenntartandók fenntar
tásával — megadja.

6. Rájter János gyámintézeti pénztáros előterjeszti következő jelentését :

Pénztárosi jelentés
a dunántúli ágost. hitvall. evang. egyházkerületi gyámintézeti- pénztárba 

1916—1917-ben befolyt adományokról és ezek rendeltetéséről :
A )  B e v é te l.

1. A z  e g y h á z k e n i le t i  g y á m in té z e in é l  :
a) Alapok és alapítványok kamataiból és beutalásokból :

Királyföldy Péter a la p tó l----------------------------- — 475-— K
Ostffy Pál a lap tó l------------------  92-— „
Rupprecht Lajos alaptól — --------------- -------------- 80 — „
Káldy József a l a p t ó l ----------------— ------------------40-— „
Káldy József a laptartaléktól-------------   778 „
Berzsenyi Jenő alaptól------------------------------------------ 121-22 „
Berzsenyi Miklósné a l a p t ó l --------------------------------- 122*59 „
Véssey Sándor alaptól----------------------------------— 56-52 „____________

Átvitel 995-11 K
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Áthozat
Petries alapnál------------------------- ----------------------- 26 34 K
Luther a lap n á l----------- — ------------------------------- 7 84 „
Kézi pénztári Löw-alapnál— — — — — — — — 13 49 „
Löw Fülöp alapnál— — — — — — — — — — 55-52 n
Bélák Istvánné alapnál — — ---------------- — — 32 92 „
Dr. Maróthy László és dr. Radó Gyuláné Káldy

Cecilia alapnál — — — — — — — — — 125*88 „
Ehker. gyámintézeti tökénél adományból--------- — 2 — „
Időközi kamatokból — ----------------------------------  137-98 „
Károly Endre alapítványa (uj)— — — — — -------- 1000-— „
Károlyi Endre alapítványtól — — — — — — — 20 — „
Ziermann Lajos jegyzői tiszteletdij visszatérítése — 50 — „

b) Átmeneti bevétel :
Vasi közép elun. a jub. alapra 1916-ban — — — 2815-42 K

„ „ „ a  háború károsultaknak-----— 571-29 „
Légrád az egyet szere te th áz ra ------:-------------------189-47 “

Légrád a jub. alapra j gy“ "y j -  -  212-07 „

Gyékényes a szeretetházra-------— — — — — — 32Q-90 „
c) Vegyes bevétel:

Zalai ehm a jub. a la p ra ------------------------- ---------143-— K
Zánka „ „ „ — - ----------------------------------- 15 — „
Soproni lie. belmissziói egyl. egyet, tökére — — — 50'— „
Soproni theol. akad. hallgatók egyet, t ö k é r e ---------12 04 „

Összeg :
2. A z egi/házrnegijei guámintézeteknél befolyt:

Kamatokból---------------------------------------------------   387 71 K
Adományokból---------------------------------------------------- 52 18 „
Alapítványi kamatokból ------------------------------------- 216 81 „
Offertóriumokból — — — ---------------- — — — 60888 „

3. A z egyházközségi gyámintézeteknél befolyt:
K am ato k b ó l------------------------- — — -------------  907-99 K
Perselyekből--------------------------------------------------- 1423 60 „
Egyháztagok gyűjtéséből — — — — — — — — 13412-06 „
Elemi iskolásoktól-------— — — — — ------------- 1111 27 „
Felsőbb iskolásoktól — — — — — — -------— 422-10 „
Alkalmi gyűjtésekből — ----------------------------------  9097-43 „
Adományokból— — --------— — — — — — — 1766-29 „
Alapítványokból — — — — — — — — — 21537-12 „
Jub. alapra— — — — — — — -------- — — — 3552 18 „
Alapítványi kamatból — — — — ------- -------------  402-25 „
Offertóriumokból — — - -  — — — -- — —. — 1228-89 „

Összeg :

995-11 K

2467 08 K

4109-15 K

22004 K 
6.796-27 K

1265-58 K

54861-18 K 
62923 03 K
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•Áthozat 62923 03 K
Ezen bévé elliez a közgyűlés folyamán hozzájött még a gyer

mekistentiszteletnél befolyt adomány — — — — — — 274'— K
Az ehker. gyámintézeti o ffe rtó riu m ---------------- ------------------ 664-57 „

Összesen: 63861 '60 K
E z e n  ö s s z e g h e z  h o z z á já r u l t  :

1. A győri egyhm. gyámintézet-------------------------  2326 67 K-val
2. A kemenesaljai „ „ — — — — — — 1540 17 „
3 A somogyi „ i „ -------------------------  1290-35 „
4. A soproni alsó „ „ -------------------------  1362 45 „
5. A soproni felső „ „ — --------------------  26068-25 „
6. Tolna baranya-somogyi,, „ ' ----------------— — 6145’75 „
7. A vasi felső „ „  1128414 „
8. A vasi közép „ „   2429'67 „
9. A veszprémi „ „ ------------------------ r 2877 06 „
10 A zalai „ „   802*25 „
11. Az ehker. gyti pénztárnál befolyt-------------------- --------- 6796'27 „
12. Gyermekistentiszteleti adomány — ----------- — — — 274'— „
13. Élik. gyámintézeti ünnepélyi offertórium--------------------  664'57 „

Összeg: 63861'60 K-val

B) K iadás.
1. Szabadrendelkezés történt közvetlenül:

1. a győri ehm. gyülekezetek 417-21, az esp. 270"—, összesen 687-21 K
2. a kemenesaljai ehm. gyiil. 9993, 71 „ 278-38, V 378-31 „
3. a somogyi „ n 7 11 „ 31707, 71 317 07 „
4 a soproni alsó „ 71 117 08, 71 „ 188-10, 17 305T8 „
5. a soproni felső „ 7) 23775-73, 11 „ 52T65, 71 24297-39 „
6. tolna-baranya-smgyi„ 71 217-53, » „ 744-93, 71 962 46 „
7. a vasi felső „ 77 5485-96, 71 „ 129612, » 6782-08 „
8. a vasi közép „ 17 í 71 „ 381-98, 71 381-98 „
9. a veszprémi „ 77 145-04, 71 „ 510-98, 77 655-97 „
10. a zalai „ 71 > Y) n 7 5 - , 11 7 5 '-  „

Összesen a gyülekezetek : 30258-48, az esp. 4584-16, összesen 34842 64 K
2. Átutalás az egyhk. gyámintézeti pénztárba : 
győri egyhm. gyt. részéről-------

2. a kemenesaljai „ „ „ -------
3. a somogyi „ „ „ -------
4. a soproni alsó „ „ — —
5. a soproni felső „ „ „ -------
6. a tolna-baranya-somogyi „ „ „ -------

1. a 1639-46 K 
1161-86 „ 
973-28 „ 

1057-27 „ 
1770 87 „ 
5183 29 „ 

Átvitel : 11786 03 K
13"
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7. a vasi felső egy hm. gyt. részéről —
8. a vasi közép „ „ „ —
9. a veszprémi „ „ „ —
10. a zalai „ „ „

Kér. gyti bevétel, mint egyenleg 
Gyermekistentiszteleti adomány - 
Ehker. gyti o ffe rtó riu m ---------

Áthozat :
------- 4502-06 K
------- 2047-69 „
------- 2221-09 „
------- 727-25 „

Összesen :

1178603 K

2128412 K 
6796 27 „ 
274—  „ 
664 57 „ 

63861-60 K

C ) A z e b k e r .  g y á m ín té z e t i  p é n z tá r ib a  b e f o ly t  
2 1 2 8 4  12 +  6 7 9 6  27  +  2 7 4  +  664  57 =  29018*96 k o ro n a

r e n d e l te té s e .
1. A z  e g y e te m e s  g y á m in té z e t i  p é n z tá r b a  b e s z o lg á lta ta n d ó :

a) szab. rendelkezésre — -------— — — —
b) egyet, tőkére— — -------— — — — —
c) Leopoldianumra— — — — -------— —
d) jub. a la p r a ------------— — ------------------
e) Lutheralapra----------- — — -------- — —

f) szeretetadom ányra-----------------------------

g) G. A. egylet részére — — — — — —
h) kárpáti f a lv a k n a k ------------------------------
i) erdélyi gyülekezeteknek-------— — — —
j) Ostffy és Királyföldy alap kamatjából— —

4494-30 K 
87-04 „

9530-45 
33-80 

2018-65 
+  664-57 
- 245 10 

48-18 
18-10 

283-50
2 . Á t f u t o k — — — — — — — — — — ■ — — —
3. Kerületi alapoké: m. p.

Árvaházalapé : győri esp. 10, kemenesaljai 118"40, soproni, alsó 
37-54, soproni felső 5-70, tolnai 88 26, vasi felső 30'94, 
veszprémi 97, zalai 140 == — — — — 389 24 K

Lövv-alapé : győri esp. 20, soproni felső 20 =  ’ — — 40-— „
Kőszegi leányiskoláé: somogyi e s p . -------— --20 — „
Ehker. gyti tőkére : veszprémi e s p . -------— — — 15.— „

4. Tőkésítendő az alapoknál— — — — — — — — —
5. Tisztviselők tiszteletdija és költség — —  —  —  —  —
6. Lipcsei misszióé — — :— — — — — — — — —
7. Pozsonyi diakonisszaanyaházé — — — — — — —
8. Kiosztható: Kamatokból 563'50, Ziermann Lajos vissza

térített jegyzői tiszteletdija 50, gyermekistentiszteleti adományból 
274, szab. rendelkezésből 4136-50 — ------------------ ----------

17423-69 K 
410915 K

464-24 K 
1570 08 „ 
357-80 „ 
30— „

5024—

Kukmér, 1917. szept. 20-án.
Összesen : 29018 96 K

R á j te r  J á n o s  s. k., pénztáros.
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A közgyűlés a pénztárosnak jelentését egész terjedelmében 
jóváhagyólag tudomásul veszi, nagy pontosságáért-s buzgóságáért 
elismerését fejezi ki s a pénztáros jelentésében is kimutatott ado
mányokért, gyűjtésekért s offertoriumokért az'adakozóknak hálás 
köszönetét mond.

7. A pénztári jelentéssel kapcsolatosan indítványozza Beyer Theophil 
főesperes-lelkész, hogy a soproni h. gyámintézet által felajánlott 274 K-nyi 
gyermekistentiszteleti offertoriumot egészítse ki a kér. gyámintézet 300 K-ra s 
gyarapítsa evvel a soproni gyámintézet által gyűjtött azon alapot, mely a Sop
ronban létesítendő gyűl. ev polgári leányiskola fenntartásához fog szolgálni.

A közgyűlés ezen indítványt egyhangúlag elfogadja s a ne
vezett alaphoz 300 K t ad, amit Ziermann Lajos a soproni h. 
gyámintézet nevében hálásan megköszön.

8. Az elnökség bemutatja a segélyért beérkezett kérvényeket s ezek 
alapján :

* a) a nagyszeretetadományra ajánlja : Alsólendva, Szengott- 
hárd és Szekszárd egyházközségeket.

A közgyűlés szótöbbséggel Alsólendvának Ítéli oda a nagy- 
szeretetadományt.

b) a Leopoldiánum kamataira ajánlja : Szentgotthárdat, Szek- 
szárdot és Kaposvárt.

A közgyűlés szótöbbséggel Szentgotthárdnak ítéli oda a Leo- 
poldiánumot.

c) a kisszeretetadományra ajánlja : Szekszárdot, Kaposvárt és
Külsővattot. s

A közgyűlés Szekszárdnak Ítéli oda a kiszszoretetadományt.
d) a Bocskay-alap kamataira ajánlja : Kaposvárt, Külsővattot 

és Sopronbánfalvát.
A közgyűlés Sopronbánfalvának Ítéli oda a Bocskay-alap 

kamatait.
e) ajánlja, hogy a közgyűlés osszon ki három 300, tiz 200 

és kilenc 100 K-ás adományokat.
A közgyűlés ezen ajánlatot elfogadja és Kaposvár, Külsővat 

és Barcsnak egyenként 300 K-át ;
Börcs, Egyházashetye, Nemeskér, Veperd, Ujvörösvágás, 

Felsőcsalogány, Gyönk, Tapolczafő, Akaii és Nagykanizsa 200-200 
koronát ;

Nagybarátfalu, Zalaegerszeg, Lajtaujfalu, Sárvár, Belecska, 
Nemeshany, Ászár, Dörgicse és Nagyvázsony 100 — 100 koronát 
szavazott meg.

f) ajánlja, hogy a közgyűlés szavazza meg a Királyföldy-alap 
kamatait Külsővatnak. a Berzsenyi Miklós-alap kamatait Zalaeger
szegnek, a Káldy-alap kamatait Egyházashetyének, a Rupprecht-
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alap kamatait Répceszemerének, az Ostffy, Löw és VécSey-alap 
kamatait Dombóvárnak.

A közgyűlés ezen ajánlatot elfogadja s határozati erőre emeli.
g) indítványozza, hogy a közgyűlés a felsőlövői tanítóképző 

intézetnek 300 K; a kőszegi diakomissza-állomásnak 118 K 30 
fillér; a pinkafői árvaháznak 200 K segélyt adjon s hogy az itt 
segélyben nem részesült egyházak s intézetek kérvényei az egye
temes gyámintézethez ill. a mennyiben oda is folyamodtak, a G. 
A. egylethez felterjesztendő!«.

A közgyűlés ezen indítványt is elfogadván, az elnökség en
nek értelmében kimondja a határozatot.

9) Az elnökség jelenti, hogy Király Emma ny. polgáriiskolai tanárnő 
Kismartonból kézimunkát ajánlott fel a kér. gyámintézetnek.

A közgyűlés ezt köszönettel tudomásul veszi s a felajánlott 
kézimunkát a pinkafői árvaháznak Ítéli oda.

10. A pénztáros ajánlatára
a közgyűlés kimondja, hogy a segélyek kifizetése mindig dec. 
1 én történjék s hogy az időközi kamatok az egyhk. gyámintézet 
tőkéjének szaporítására fordítandók.

11) A világi elnök azon óhajának ad kifejezést, hogy a szükségben levő 
egyházközségek elsősorban odahaza, önönmaguknál keressék meg a segély for
rásait s csak másodsorban forduljanak a gyámintézéthez segélyért s akkor 
is teljesen helyes, a való tényállásnak megfelelő adatokkal felszerelt kér-' 
vénnyel.

A közgyűlés ezen óhajt magáévá teszi s ilyen ' értelemben 
határoz.

12) Végül a világi elnök már előre is köszönetét mond, a ma este tar
tartandó gyámintézeti templomi ünnepély közreműködőinek s a gyámintézet 
szent ügyét a hívek samaritánusi szeretetébe s Isten kegyelmébe ajánlja.

Több tárgy nem lévén, a közgyűlés imával és énekkel be
záratott.

Jegyezte :
K á ro ly i E n d re  s. k., Z ierm am n L ajo s s. k.,

vil. elnök. jegyző.
P á lm a i L a jos s. k.,

egyli. elnök



Az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztett fontosabb 
miniszteri rendeletek és hatósági átiratok.

A )  V allá s  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i m in isz te r.
I. Általános jelentőségű rendeletek.

1. 10525—916. sz. Kovácsics Jenő, Somogyi Béla, Gergorec Lajos 
Rózsa Lajos, — 11279-916. Hermann József, — 11846-916. Korossy 
Lajos hidasi, 14403—916. Kirnbauer János ujkörtvélyesi, 
14825—916. Schrantz József, Bartsch Béla, 14928—916. Bándy 
Géza kővágóőrsi, 14938—916. Tüskés István bakonycsernyei, 
16486—916. Bauer János tolnanémedi, 988—917. Unger^Emil 
őrszigeti, 2302—917. Antal György majosj, 4037—917. Fanzler 
János varsádi 4195—917. Kaipel Jakab felsőnánai. 4416—917. 
Garan János ménfői, Benedek Ottó harkai, 5518—917. Kovács 
József karakószörcsöki, Tompa Lajos kemenespálvai tanítóknak a 
népfelkelési tényleges szolgálat alól bizonytalan időre való fel
mentése.

2. 07—916. sz. Magyar Vörös-Kereszt egylet fiókegyleteinek támogatá
sára felhívás.

3. 10051—916. sz. Csalángyüjtésre felhívás.
4. 11204—916. sz. Gubacsgyiijtésre felhívás.
5. 11920—916. sz. Balatonalmádii Zsófia-szanatóriumra gyűjtést kér.
6. 12272—916. sz. Szederlevél gyűjtésre felhívás.
7. 12508—916 sz. Feldúlt tűzhelyekre gyűjtést kér.
8. 12800—916. sz. Felmentési kérvényekben pontos azonossági adatok

közlendők.
9. 13660—916. sz. Bükkmaggyüjtésre felhívás.

10. 13078 — 916. sz. Rekvirálásnál bárki igénybe vehető.
11. 13303—916. sz. Gyertyák használatának korlátozása.
12. 14449—916. sz. Katonáknak karácsonyra gyűjtést kér.
13. 14940—916 sz. Szedercserje gyűjtés tárgyában újabb felhívás.
14. 15210—916. sz. V. hadi-kölcsön támogatására felhívás.
15. 15370—916. sz. I. Ferenc József király halála.
16. 16577—916. sz. IV. Károly király koronázásakor templomi és iskolai

ünnepélyek.
17. 108966—916. sz. Hadbav. tanítók old. helyetteseinek 800 K-ig fiz.

kiegészítést, lelkészeknek jutalomdijat engedélyez.
18. 115808—916. sz. Katonák részére meleg ruhák készítendők,
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19. 147787—916. sz. Középiskolák háborús adatokat összegyüjtsék.
20. 154755—916. sz. Középiskolák papírral gazdálkodjanak
21. 158889—917. sz. Középiskolákban újságpapír gyűjtés erdélyi mene

kültek ruhabéléséhez.
22. 160025—916. sz. 1917. 1. félévre fenntartási állam segélyt utalv.
23. 162034—916. sz. Nem áll. segélyes tanítóknak háb. segélyt nem ad.
24. 158—917. sz. Eljárás népfelkelők felmentésénél.
25. 162036—916. sz. Segédlélkészi átalány emelése.
26. 162038—916. sz. Lelkészek háborús segélyét Hadsegélyző Hivatal

utalványozza.
27. 183766—916. sz Gyermekmenhelyi gyermekek temetési és útikölt

ségei tárgy.
28. 364—917. sz. Távirat használatának korlátozása.
29. 730—917. sz. Kőolaj beszerzése.
30. 977—917. Bőrrel takarékoskodásra felhívás
31. 1847—917. sz. Vasúti munkáknál vasárnapi munkaszünet felfüg

gesztése.
32. 1899—917. sz Gyertyák használatának korlátozása templomokban
33. 2158—917. sz. Tavaszi és nyári mezei munkák elvégzésének biz

tosítása.
34. 2438—917. sz. Az 1872—1891 éves népfelkelők felmentési eljárása

az eddigihez hasonló.
35. 2803—917. sz. Külföldre irányított postaküldemények bélyegzése.
36. 2805—917. sz. Konyhakerti termelésre felhívás.
37. 3915—917. sz. Hadifoglyokkal való levelezés kéthetenként történjék.
38. 4651—917. sz. IV. Károly király névnapjára Vörös-Keresztre gyűj

tést kér.
39. 5277—917. és 5701—917. sz. Megmaradt harangok rekvirálása.
40. 5420—917. sz. Gyógynövények gyűjtésére felhívás.
41. 5549—917. sz. Zita királyné születése napján iskolai szünet.
42. 5918—917. sz. Felhívás VI. hadikölcsön támogatására.
43. 6198-917. sz. 1867—1871. évi népfölkelők felmentése a 7900-917.

sz. rendelelet szerint történik.
44. 10001—917. sz. Jankovich Béla vallás és köztatásiigyi miniszter

lemondásakor búcsúzik.
45. 10486—917. sz. Gr. Apponyi Albert vallás- és közokt. miniszterré

kineveztetését közli. X
46. 18241 — 917. sz. Lelkészek nyugtái az uj bélyegtörvény szerint bé-

lyegezendők.
47. 24500—917. sz. Hősi halált haltak anyakönyvi kivonatai díjmen

tesen adandók ki.
48. 25699—917. sz. Arany János születésének száz éves fordulóján

iskolai szünet tartandó.
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49. 70051—917. sz. családi pótlékot tanítókra, tanítónőkre, óvónőkre is
kiterjeszti:

50. 90312—917. Tanítóképzőkbe hadjáratban megrokkantak is felvehetők.
51. 9063—917. sz. Iskolák tüzelő anyagot biztosíthatnak.
52. 54692—917. sz. Pályázat br. Sina Simon al. kamataira.
53. 66858—917. sz. Hadbavonult tanítókat helyettesitő lelkészek kimu

tatását kéri.
54. 69142—917. sz. Hivatalos felterjesztések külzete tarlalommutatóval

látandó el.
55. 70972—917. sz. Családi pótlékot államsegélyes felekezeti tanárokra

is kiterjeszti.
56 69942—917. sz. Családi pótlékot lelkészekre is kiterjeszti.
57. 72327—917. sz. Lelkészeknek ruhabeszerzési segélyt engedélyez.
58. 73251—917. sz. Ruhabeszerzési segélyt államsegélyes felek, közép

iskolák tanáraira is kiterjeszti.
59. 87132—917. sz. Tanári nyugdijint. járulékot csak menekült tanulók

után engedheti el.

11. Iskolai ügyek.
1. 11213—916. sz. Theol. ifjak felmentése kát. szóig. alól.
2. 14595—916. sz. Középiskolai hadiárvák ellátása,
3. 68311—916. sz. Polgári iskoláknak történelmi képeket adományoz.
4. 91956—917. sz. Katonaköteles bolgár diákok bejelentendők.
5. 91987—916. sz. Középisk. tanszemélyzet II. félévi személyi pótléka.
6. 106115—916. sz. Tanév szeptember 15., ill okt 1 én kezdődik.
7. 110400—916. sz. Egyéves önkéntes tanítók teljes fizetésüket kapják.
8. 116663—916. sz. Erdélyből menekült gimn. tanulók felvétele.
9. 130825—916. sz. Tanker, főigazgatók megbízatása.

10. 136132—916. sz. Az ifjúság katonai előkészítése.
11. 138123—916. sz. Menhelyi gyermekek iskoláztatásánál vallás figye

lembe vétetik.
12. 139590—916. sz. Középiskolai évközi kirándulások.
13. 141608—916. sz. Tanitóképzöint. növendékek előkészítése katonai

szolgálatra.
14. 144635—916. sz. Francia nyelvből felvételi vizsga a leánygímn. V.

osztályába átlépésnél mellőzendő.
15. 147024—916. sz. Óvodák szünidejének rendezése.
16. 147941 — 916. "sz. Magántanulókról kimutatást kér.
17. 152359—916. sz. Elveszett bizonyítvány másolatának kiadása Hiv.

Közlönyben közlendő.
18. 162986—916. sz. Felsőbb leányiskolának leánygimnáziummá átala

kításával felekezeti iskolák is Állami Szervezet és Rendtartáshoz 
alkalmazkodjanak.

14
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19. 168830—916. sz. Mult évi tanításért lelkészek dijat nem kapnak.
20. 8687—917. sz Tanitóképzőint. növendékek vizsgái kedvezménye.
21. 8689—917. sz. Besorozott középisk. tanulók bizonyítványa.
22. 13626—917. sz. Katona tanítóképző-növendékek tanulmányainak

folytatása, ill. bevégzése.
23. 13824—917. sz. Magántanulók németnyelv és geometriából Írásbeli

vizsgát tesznek.
24. 15500—917. Felsőleányiskoláknál főigazgató jogait püspök gyakorolja.
25. 17162—917. sz. Középisk. katonatanulók szabadságolásáért nem

járhat közbe.
26. 18253—917. sz. Előkészítő tanfolyamon Írásbeli nincs.
27. 22415—917. sz. Áll. tanítóképzők kántorképzési tantervének esetle

ges módosítása tárgyában
28. 23997—917. sz. Tanítóképzők előkészítő tanfolyamvizsgáin igazgatók

elnökölhetnek.
29. 32568—917. sz. Önkéntesek tanfolyamon polg. ruhában jelennek meg.
30. 43449—917. sz. Be nem sorozott tanítóképző növendékek iskola-

látogatása.
31. 44462—917. sz Középiskolák tanévét május 26-án bezárja.
32. 45361—917. sz. Tanítóképzők tanévét május 26-án bezárja
33. 45917—917. sz. Szünidei kirándulások tárgyában.
34. 50000—917. sz. Keresk. iskolák tanévét május 26-án zárja.
35. 57783—917. sz. Középiskolák értesítőt küldjenek kolozsvári tanár

képző intézetnek.
36. 58924—917. sz. Körrendelet orsz. tanári nyugdíjintézetre vonatkozólag.
37. 60944 — 917. sz. Középisk. tanároknak tornatanf. nagy szünidőben
38. 78002—917. sz. Áll. iskolához kinevezett tanítót szept-ben esketik fel
39. 83943—917. sz. Szeptemberi és decemberi érettségi vizsgákra kor

mányképviselőt nem küld.
40. 85356—917. sz. Leányközépiskolák Rendtartásának 30. §-t módosítja.
41. 90421—917. sz. Tanítóképzők tantervi utasítását módosítja.
42. 101702—917. sz. Iskolák szénszükségletének biztosítása.
43. 103291—917. sz. Polgári isk. képesítésű tanítók részére tanítóképző

int. tanári tanfolyamot rendez.
44. 746—917. sz. Személyi pótlék középisk. tanároknak.
45. 2293—917. sz. Háborús előadásokról körrendelet.
46. 2257—917. sz. 1899. évbeli besorozott gimn. és tan. kpző int. nö

vendékek vizsgája.
47. 2850., 3486 és 6631-917. sz. Tanulók gazdasági és konyhakerti

m unkája.
48. 4340. és 5755—917. sz. Ellenséges országból átlépő tanulók vall.

és közöld, miniszterhez folyamodnak.
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49. 5703-917 sz. Tervezet az elhunyt királyi pár emlékére és az uj
királyi pár személyéhez kötött isk szünetekről és és isteni tiszte
letekről.

50. 6636—917. sz. Iskolában tankönyvváltoztatások függőben hagyandók.
51. 7108—917. sz. Lelkészeknek tanításáért köszönetét mond.
52. 12103—917. sz. Elemi iskolások iskolába járása az 1917—18. tan

évben.
53. 14114-917. sz. Középfokú iskolákban tanítás szept. 1-én kezd.

. III. Kongrua-ügyek.
1. 54434—916. sz. Pécsi lelkészi állás jövödelmének megállapítása.
2. 86720—916 sz. 1916—17. év I. felére segédlelkészi kongrua utal

ványozása.
3. 156097—916. sz. 1916—17. év II. felére lelkészi kongrua és kor

pótlék utalványozása.
4 177258—916. sz Perl János keszőhidegkuti, Bohár László sárszent- 

lőrinci, Novák Elek kővágóőrsi lelkészeket továbbmenő segélyben, 
Póca Ferenc sikátori lelkészt évi 800 kor., Németh Sándor kötsei 
lelkészt évi 400 kor. korpótlékban részesíti.

5. 10792—917. sz. Néhai Éder József lelkész örököseit megillető
kongrua és korpótlékrészt állapítja meg.

6. 14577—917. sz. 1916—17. II. fetére segédleik. kongrua utalványozása.
7. 28035—917. sz. Schrődl József petőíalvai lelkésznek korpótlékot és

továbbmenő segélyt utalványoz.
8. 62924—917. sz. Scherlacher Sándor kaboldi lelkész részére meg

állapítja a kongruát.
9. 63099—917. sz. Kötcsei lelkészi jövödelem megállapítása.

10. 67768—917. sz. 1917—18 II. félévi lelkészi kongrua és koVpótlék
kiutalványozása.

11. 77286—917. sz. Szabó István k. magasi lelkésznek 800 kor. korpót
lékot engedélyez.

12. 82997—917. sz. Rónai B. Gyula részére UraiUjfaluban lelkészi
kongruát állapit meg.

13. 94159—917. sz Ifj. Reichert Gyula gyürkönyi adminisztrátor részére
korpótlékot nem engedélyezhet.

B) M kir. miniszterelnök
1. Á háborús közélelmezés tárgyában.

C) M. kir. b e lü g y m in isz te r.
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D) Cs. és kir. hadügyminiszter.
1. 10204—917. sz. A megmaradt harangok leszerelése tárgyában.
2. 1095—917. sz. Katonai lelkészség ügyében.

E) M. kir» honvédelmi miniszter.
1. 4100. ein. 4. —917. sz. Katonai felmentések revíziója.
2. 22190—916. sz. Réztetők felajánlása és leszedése.

f )  M. kir0 pénzügyminiszter.
1. 17110—916. sz. Hadikölcsönjegyzéskor kitűntek kitüntetése.

G) Egyetemes egyház felügyelőjétől.
1. 1, Ferenc József király halálakor egyházunk részt vesz az országos

gyászban.
2. Zágrábi 11. lelkészi állás szervezése.
3. Hodzsa Milos soproni tábori lelkész helyettesítésére 3 nyelven beszélő

lelkész ajánlását kéri.
4. Endreffy János tábori lelkész felmentése tárgyában.
5. Zágrábi katonai parancsnokság 3 nyelven beszélő lelkészt kér.
6. Horváth Lajos tábori lelkész kicseréltetése.
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A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület tisztikara.

Püspök: Kapi Béla, szombathelyi lelkész.
Egyházkerületi felügyelő : egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő főrendi

házi tag.
Egyházkerületi egyházi főjegyző: Pálmai Lajos.
Egyházkerületi világi főjegyző: dr. Ajkay Béla.
Egyházkerületi egyházi aljegyző: Németh Károly.
Egyházkerületi világi aljegyző: Hegyeshalmi Fischer Elemér. 
Tiszteletbeli jegyző : Nagyalásonyi dr. Baícza Dezső.
Egyházkerületi föszámvevö: Szabó Kálmán.
Egyházkerületi ügyész: dr. Kluge Endre és Berecz Ábel.
Aiszámvevö: Ihász Ferenc.
Egyházkerületi pénztáros : Weisz Kornél.
Egyházkerületi levéltáros: Bothár Dániel.
Püspöki titkár: László Miklós.

Elnökök : Kapi Béla püspök és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő.

1. Tagok az egyházkerület részéről:
a) Egyháziak: Horváth Sándor (paksi), Farkas Mihály, Varga Gyula, 

Beyer Teofil, Németh Pál, Scholtz Ödön, Isó Vince, Farkas Elemér, Magyary 
Miklós, Szabó Kálmán mint főszámvevő. Póttagok : Nagy Sándor, Hérints 
Lajos, Eősze Zsigmond, Pálmai Lajos, Takács Elek.

b) Világiak: Berzsenyi Dezső, Hrabovszky Mór, Mechwarth Ernő, Hajnal 
Endre, Véssey Lajos, dr. Ajkay Béla, Hering Zsigmond, Hrabovszky István 
Berzsenyi Sándor, dr. Ostffy Lajos, Berecz Abel, utóbbi, mint egyházkerületi 
ügyész, dr. Schneller Aurél mint egyházkerületi felső leányiskolái helyi bizott
sági elnök. Póttagok : dr. Stráner Gyula, Mayer Oszkár, dr. László Kálmán, 
Takách Lajos, dr. Móricz Dénes.

c) Igazgatók : Bancsó Antal, Hollós János, Simkó Endre, Arató István
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 : .. . .

I. E gyházkerü leti fő isk o la i nagyb izottság.
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I I  E gyházkerü let! fő isk o la i k isb izottság.

Elnök : Hajnal Endre főiskolai felügyelő.
Tagok : Ziermann Lajos, Hering Zsigmond, Menyhárt Frigyes, Payr 

Sándor, Albrecht Alfréd, dr. Zergényi Jenő, Bancsó Antal, Hollós János, 
Simkó Endre igazgatók, Szabó József tápintézeti igazgató, Dala Jenő jegyző,

III E gyházkerü leti le g fő b b  fe g y e lm i b izottság.

Elnökök : Kapi Béla püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő.
Tagok : a) az egyházi részről : Pálmai Lajos, Payr Sándor, Horváth 

Sándor (paksi) ;
b) világi részről : Berzsenyi Dezső, Hrabovszícy István, Mechwarth Ernő, 

Mayer Oszkár.

IV* Egyházkerü leii törvényszék.

Elnökök : Kapi Béla püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő.
Közbirák: a) egyházi részről: Németh Pál (1918), Pálmai Lajos (1921), 

Isó Vince (1923;, Beyer Theofil (1923), Fenyves Ede (1923)
b) világi részről: Berzsenyi Dezső (1921), Hajnal Endre'(1918), dr. László 

Kálmán (1918), dr. Valkó Miklós (1923).
c) a tanári karból: Payr Sándor (1918), Szutter Dániel (1921).
d) Jegyzők: dr. ‘Móritz Dénes (1918), Bélák Lajos (1918).
e) Ügyészek: dr. Kluge Endre (1918), Berecz Abel (1918).

V. E gyházkerU leti pén zügyi b izo ttság  és gyám olda i igazga tóság , 
e gyú tta l a z  egyh ázkerü le ti n yugd ijügy l b izottság.

Elnök: Hering Zsigmond.
Tagok: a) egyházi részről: -Menyhárt'Frigyes, Breyer lakab, Scholtz 

Ödön, Bancsó Antal, Ziermann Lajos,, Varga Gyula" Frtihwirth Károly^
bVvilági részről: Papp~Tóz5i, dr. Stráner Gyula, Franger lózsef, ,_dr.. 

Fischer Gyuja, Hollós^ lános. dr. Zergenyi le nő, dr. Mihályi
Kálmán kulcsőr, dr. Brunner Emil iegvzq. '  ’

VI. EgyházkerU leti nép iskola i b izottság.

Elnök: Farkas Mihály és dr. Ostffy Lajos.
Tagok: a) egyházi részről: Eősze Zsigmond, Payr Sándor, Bancsó An

tal, ’Hérints Lajos, Papp József, Simkó Endre, Sass István, Benedek Vince, 
Koczor Márton ;

b) világi részről: dr. Ajkay Béla, dr. Zergényi Jenő, dr. Barcza Dezső, 
Takách Lajos, Boday Dezső, Takách Ferenc.

V II. E gyházkerü leti vé lem én yező  b izottság.

Elnökök: Pálmai Lajos és dr. Ajkay Béla.
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Tagok a) egyházi részről: Bancsó Antal, Németh Pál, Varga Gyula, 
Farkas Mihály, Horváth Sándor (paksi), Hérints Lajos, Schöll Lajos, Fenyves 
Ede, Zongor Béla;

b) világi részről'. Berzsenyi Dezső, dr. Kluge Endre, Mechwarth Ernő, 
dr. Berzsenyi Jenő (siklósi), Berzsenyi Sándor, dr. Fischer Gyula, dr. Grosch 
József.

V III. E gyházkerü leti szám vevőszék.

Elnökök : Varga Gyula és dr. Ajkay Béla.
Tagok a) egyházi részről: Szabó István, Rájter János.
b) világi részről : Radó Gyula, Berzsenyi Dezső, dr. Móritz Dénes és 

Koczor Márton.

IX . Le ik észv izsgá ló  b izottság.

Elnökök : Kapi Béla 'püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelő.
Tagok : Hajnal Endre, Stráner Vilmos, Berzsenyi Dezső, Scholtz Ödön, 

Bancsó Antal, Farkas Mihály. — Póttagok: Farkas Elemér, dr László Kálmán 
dr. Stráner Gyula.

X. E gyházkerü leti tanképes itő  b izo ttság .

Elnökök : Kapi Béla püspök, dr.1 Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelő.
Tagok: Farkas Mihály, Kapi Gyula. — Póttag: Menyhárd Frigyes.

XI. E gyházkerü leti Ieányneve|[ő-lntézeti fe lü gye lő  :

Weörös István.

XII. L eán yn eve lő -in téze ti hely i b izottság.

Elnök : dr. Schneller Aurél.
Alelnök: Freyler Lajos.
Tagok: Weörös István, Terplán Jenő, ^ iettner Qttó, Arató István, Hra- 

bowszky Lajos, Róth Jenő, Unger Károly pénztáros, Czeke Gusztáv, Terplán 
Kornél, Balikó Lajos.

XIII. Zsinati tö rvén yek e t végreh a jtó , ille tv e  szabá lyrendeleteket 
kész ítő  b izottság.

Elnökök: Kapi Béla püspök, dr. Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelő
Tagok: a) egyházi részről'. Horváth Sándor (paksi), Ziermann Lajos, 

Takács Elek, Stráner Vilmos.
b) világi részről:-Nagy József, Berecz Ábel, dr. Grosch József, Véssey 

Ferenc
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X IV . E gyházkerü leti g yám in téze ti b izo ttság .

Elnökök: Pálmai Lajos és Károlyi Endre.
Tagok: Az egyházmegyeit gyámintézeti elnökök.
Jegyző : Ziermann Lajos.
Pénztáros: Rájter János.

XV. Báró B a ldácsy-a lap itványt k eze lő  b izottság.

A dunántnli ág. liitv. evang. egyházker. részéről: Kapi Béla püspök, 
dr. Berzsenyi Jenő egyházkeriileti felügyelő. Póttag : dr. Ostffy Lajos.

X V I. F e lső lövő i tan in téze tek  bizottsága.

a) Iskolai nagybizottság.
Elnökök : Beyer Theofil főesperes, Hrabovszky István egyházmegyei fel

ügyelő.
Tagok. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület által választottak : Geist- 

linger Pál, Ulreich Pál, Seregély Béla, Freyler Lajos, dr. Schneller Aurél, 
Friedrich G. Adolf.

b) Iskolai kisbizottság.
Elnök : Beyer Theofil.
Tagok a) hivatalból: Németh Samu igazgató, Stettner Aurél igazgató, 

Graizinger Kornél internátusi felügyelő, Upger Mihály biró, Kurz János egy
házgondnok.

b) Felsőlövő által választott 9 tag.
c) A főgimnázium tánári karának két, a tanítóképző-intézet tanári kará

nak egy képviselője.
c) Tanképzö bizottság.

Elnök: Beyer Theofil főesperes.
Tagok: Geistlinger Pál, Szupper Károly. Póttag: Ulreich Pál és Zipser 

Róbert.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. h. ev. egyház- 
kerület 1917. évi közgyűlése elé..

Beterjeszti : Kapi Béla püspök.

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !
Midőn első püspöki jelentésemet egyházkerületi közgyűlésünk elé tisz

telettel beterjesztem, buzgó imádságban kérem a jó Istent^ tegye áldottá az 
elvégzett szerény munkát s adjon életerőt az egyház jövendő fejlődését és 
erősödését szolgáló nemes törekvéseknek, melyek előterjesztés alakjában kérik 
a maguk számára egyházunk közönségének figyelmét.

/. Trónváltozás. A világháború harmadik' esztendeje az eddigieknél is 
sötétebb gyászba borította hazánkat és nemzetünket. 1916. évi november 21-én 
örök álomra hajtotta fejét dicsőségesen uralkodó királyunk, I. Ferenc József. 
Koporsóját lélekben a magyar nemzet fiainak és leányainak milliói igaz gyá
szolással vették körül. 68 éven át uralkodott s uralkodásának megpróbáltatásos, 
nehéz eseményeiből tündöklő fénnyel emelkedik ki uralkodói és emberi jel
lemének teljessége. Midőn az uralmat átvette, rázkódott lábai alatt a föld s 
viharzott körülötte a pusztító háború. Midőn lelkét visszaadta Teremtőjének, 
ugyancsak vértengerbe, merült körülötte az egész világ. De mig akkor saját 
népe állott vele szemben, addig most védelemre kivont fegyvere mellett érez
hette nemzetének minden tagját. Uralkodásában megtanulta a legnagyobb 
uralkodói életbölcseséget : a történelem igazsága előtt való meghódolást. És 
Ö lett az első, aki szakítva a családi hagyományokkal, nemzetünkben fel
ismerte az igazi értéket és segítő kezet nyújtott a nemzet önálló érvényesü
léséhez és kulturális fejlődéséhez Mig uralkodása kezdete az alkotmány szét- 
döntött romjaihoz vezette, addig uralkodása végéig kivívta a koronás ural
kodók legszebb, legértékesebb elismerését : „a legalkotmányosabb király“ 
nevet. Emberi erényei is a keresztyén jellem igazi értékeit mutatják : példaadó 
kötelességtudást, hűséget, az élet nehéz megpróbáltatásaiban tanúsított bizo
dalmát, az imádságban megerősödő alázatosságot.

I. Ferenc József uralkodása evangélikus egyházunk fejlődésére is áldásos 
volt. A felekezeti iskoláknak az államhoz való viszonya, egyházunk érvénye
sülése s elismertetése, a kongrua és korpótlék törvény stb. az ő uralkodásá
hoz fűződnek.
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A nemzetünket ért nagy veszteségről a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ura következő távirati értesítést küldötte: „Legmélyebben megrendülve közlöm 
a főtiszt, főhatósággal, hogy Ö császári és apostoli királyi Felsége tegnap,
1916. november hó 21-én a schönbrunni kastélyban az Urban elszenderült. 
Méltóztassék kérem az országos gyász megfelelő külső kifejezése iránt hatás
körében intézkedni. Jankovich“.

Egyházkerületünk a nemzeti gyászból szintén részt kért magának. Hiva
tali elődöm intézkedése szerint: 1. november hó 28., 29. és 30.-án templo
mainkban megkondultak az összes harangok; 2. a temetés napján az összes 
iskolákban szünetelt a tanítás ; 3. a templomokban a világi hatóságok rész
vételével gyászistentisztelet tartatott ; 4. az iskolák gyászünnepélyekkel rótták 
le kegyeletük adóját ; 5. a gyülekezetek közgyűlési jegyzőkönyvben örökítették 
meg elhunyt jó királyunk emlékezetét.

I. Ferenc József királyi örökébe IV. Károly apostoli királyi Felsége lépett, 
kit a magyar nemzet december hó 30-án koronázott királyává. A nemzet 
örömében való részvételünk kifejezéseképen a következőkre hívtam fel a 
gyülekezeteket :

1., vagy a koronázás ünnepén, dec. hó 30-án, vagy valamelyik szom
szédos vasárnapon a koronázás fontosságáról és örvendetes fényéről a lel
készek az istenitiszteleten megemlékezzenek;

2., a koronázás napján a gyülekezet harangjai megszólaljanak;
3., a gyülekezet legközelebbi közgyűlése a koronázás fényéről megem

lékezzék ;
4., január 3.-án az összes iskolákban megfelelő iskolai ünnepély tartassák.
Egyházunknak a koronázás ünnepségén való részvételére nézve az egyház

részéről nem történt intézkedés, s az egyházkerület elnöksége arra külön meg
hívást nem nyert. Ezen körülményben talán az a meggyőződés jutott kifeje
zésre, hogy maga a nemzet koronáz s a nemzet hivatalos képviselete a kép
viselőházban és a főrendiházban van egyesítve. Csak az utolsó napok egyikén, 
december hó 28-án vettem a rendezőbizottság elnökének értesítését, hogy 
részemre a koronázási templomban megfelelő hely tartatott fenn Őszinte saj
nálatomra ekkor már lehetetlenség volt a nemzet ünnepén megjelennem.

A koronázás napján koronás királyunkat az egyházkerület nevében a 
következő hódolatteljes sürgönyben üdvözöltem :

„A koronázás történelmi nagy napján a dunántúli ágostai hitvallású 
evangélikus egyházkerület alattvalói hűséggel leteszi hódolatát a trón lépcső
jére s mig templomaiban örömre szólalnak meg a harangok, buzgó imádság
gal kéri a szent Isten áldását Császári és Apostoli Királyi Felséged trónra- 
lépésére, fennkölt személyére, felséges családjára, dicsőséges uralkodására, 
hogy Császári és Apostoli Királyi Felséged hű népei szeretetében, államai 
erősödésében, dicső uralkodásával Isten kegyelméből sokáig biztosíthassa a 
vérrel, könnyel, munkával kivívandó áldott békességet. Kapi Béla püspök, dr. 
Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő.“

i
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Apr'. 14 -én egyházunk küldöttségileg mutatta be hódolatát a királynak. A kül
döttségben résztvçttem. Midőn mindezt jelentem, kérem a közgyűlést, hogy a 
trónváltozás történelmi tényét megfelelő alakban jegyzőkönyvében megörökítse.

2. A reformáció négyszázados emlékünnepe A világkormányzó Isten vé
geden kegyelme elvezette egyházunkat a reformáció négyszázados jubileumá
nak ünnepéhez. Lelkűnkben felújítjuk Isten kegyelmének bizonyságait s hálá
iéit szívvel magasztaljuk, hogy megnyitotta lelkünk előtt az igazság forrását 
s visszavezette egyházunkat arra az egyetlen fundamentomra, mely egyszer 
vettetett, mely a Jézus Krisztus. A bűnös emberiélek újra megtalálta az Isten
hez vezető igaz utat a bünbánatban, s a lélek megtartásának egyetlen bizto
sítékát: a Krisztus megváltó érdemét. A reformáció által biztosított nagy val
lási átalakulás szükségképen magával hozta a lélek gyümölcseit: a tisztult 
erkölcsiséget, a felvilágosodást, az emberi jogok előretörését. A reformáció 
mozgalmaiban rejtőzködő eszmék és a velük kapcsolatos igazságok átformál
ják az állam, a nemzet, a társadalom képét s az emberiség életére reányom
ják az örökkévaló lélek kitörölhetetlen bélyegét. A negyedik évszázad és az 
ötödik évszázad határmcsgyéjén a világtörténelem mond Ítéletet értékünk, 
munkánk', hivatásunk felett. Hálaadó ünneplésünk mélységét és benső érté
két megnöveli ama meggyőződésünk, hogy nemcsak evang. egyházunk gyer
mekeit kötelezi a reformáció világtörténelmi eseménye örökkétartó hálára, ha
nem egyszersmind az egész emberiség, magyar államunk és magyar nemze
tünk, mint az örökség áldásainak részesei szintén résztvesznek a reformáció
ról szóló nagy bizonyságtételben.

Egyházkerületünk közgyűlése bizonyára megkeresi és megtalálja a meg
felelő formát, hogy jegyzőkönyve méltó helyén megörökítse a reformáció 
négyszázados emlékezetét Legyen ez az emlék egyházkerületünk közönségé
nek érzelmeit egyesitő Istent dicsérő imádság, a reformátorok s a magyar 
hithősök emlékét megújító kegyeletes érzés s az a szent fogadalom, hogy 
örökségünket híven megőrizzük s lelkünk és életünk javára fordítjuk.

Az egyetemes egyház 1916 évi közgyűlési jegyzőkönyvének 109. pontja 
értelmében 2100)917. számú körlevelemben megállapítottam egyházkerületünk 
gyülekezeteire és iskoláira vonatkozólag a jubileumi ünnepség tervezetét s 
felhívtam gyülekezeteink, theol akadémiánk, fiú és leányközépiskoláink és 
tanítóképző intézeteink és népiskoláink vezetőit : tegyék a jubileumi esztendő 
október hónapját ünnepi hónappá s gondosan előkészített tervszerű munkával 
tárják fel evang. népünk előtt Isten kegyelmének teljességét és evang. egy
házunk megdönthetetlen igazságait, tegyék pedig ezt az igehirdetés, a vallásos 
előadás, a közgyűlési tárgyalás, az iskolai ünnepség felhasználásával, az Ur 
által adott lélek szerint s a hit meggyőző erejével, hogy ez az ünnepi időszak 
az Isten előtt megalázkodó hálaadás és az öntudatos egyházszeretet érzéseivel 
gazdagítsa a sziveket.

Tiszteletben tartva a lelkésztestvérek egyéniségét, ünnepi alapigékiil 
szabad választásra a következő bibliai szakaszokat jelöltem ki : Róni. lev. I.
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16-17, Róni. lev. 111. 11., Róni. lev. 111. 21-23, Galata lev. II. 15-21., 
Kolossz. lev. II. 6-9., Zsid. lev. XIII. 7-9., Ján. jel. XIV. 6-7.

Az ünnepi október hónap igehirdetésének egységes tervezetét a követ
kezőkben állapítottam meg:

1. Október 7.: Emlékezzetek. (Zsid. lev. XIII. 6-9.)
2. Október 14.: Egy a fundamentom. (A szentirásról, I. Kor. III. 14, 

vagy Róni. lev. Ill 11.)
3. Október 21.: Hit és megigazulás. (Róni. lev. III. 21-23)
4. Október 28.: A reformáció áldásai. (Galat, lev. V. 1., vagy Ján. jel. 

XIV. 6-7.)
5. Október 31., vagy november 4.: Mire kötelez a reformáció? (Zsid. 

lev. X. 23-25.)
Vasárnap délutánokon az ágostai hitvallás vallástételeirpl szól az irás- 

magyarázat. Az utolsó előtti (negyedik) délutáni istentisztelet az elmélkedések 
eredményeit röviden összefoglalja, úgyhogy az ötödik vasárnap délutáni 
istentisztelet imádsággal záródik.

Az úrvacsorája mind az öt vasárnapon kiszolgáltatandó a híveknek; 
a reformáció ünnepének záró istentiszteletén a presbitérium és tanítói kar a 
gyülekezet felügyelőjével együtt vegye az Urnák szent vacsoráját.

Október hónapjában a reformáció történelmi előzményeit, Luther életét, 
a magyar reformáció hőseit, az evangélikus egyház mai helyzetét, intézményeit 
és jövendőjét tárgyaló vallásos felolvasások tartandók.

Az ünnepi ciklus záró ünnepélyén a délelőtti istentisztelet s a presbi
térium úrvacsora vétele után ünnepi közgyűlés tartandó, melyen a gyülekezet 
felügyelője tart ünnepi megemlékezést. A közgyűlés határoz a jubileumi al
kotásokra vonatkozólag s jegyzőkönyvbe veszi a jubileumi alapítványokat. 
Felhívtam a gyülekezeteket, hogy a közgyűléseken a gyülekezet rövid törté
netét s a lelkészek, felügyelők, tanítók gondosan összeállított névsorát fel
olvassák.

A népiskolák ünnepét október 31 -éré tűztem ki, midőn is délelőtt külön 
gyermekistentisztelet, délután iskolai ünnepség tartandó.

Intézkedtem theol. akadémiánk, fiú és leányközépiskoláink s tanítóképző 
intézeteink iskolai ünneplésére nézve is. Jelzem, hogy az ünnepségek egy
öntetűségének és benső értékének biztosítása céljából a szükséges anyag 
összeállításáról szintén gondoskodtam.

Tisztelettel kérem az egyházkerület közgyűlését, hogy megtett intézke
déseimet, helyeslő érzésével megerősítve, tudomásul venni szíveskedjék.

3. Elismerés a haza védőinek. Imádság a békéért. A rettenetes áldoza
tokat követelő világháború negyedik esztendejében megrendülve tekintünk 
vissza a vérbemerült múltra s remegő szívvel kutatjuk a jövendő homályában 
elvesző utat. Hálával és elismeréssel emlékezünk meg hazánkat s nemzetün
ket védelmező vitéz testvéreinkről. Haló porukban is áldjuk az elhalt hősöket, 
s babérággal kezünkben köszöntjük hős harcosainkat.
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Hálával és elismeréssel emlékezem meg arról, hogy lelkészeink, tanáraink, 
tanítóink, gyülekezeteink és iskoláink nagy önfeláldozással, áldozatkészséggel 
és erőfeszítéssel teljesítették megnövekedett kötelességeiket.

Megnyugodva mutatok- rá, hogy monarchiánk s német szövetsé
gesünk nem egyszer nyújtott kezet békülésre s nem egyszer kijelen
tette, hogy a békét keresi. Megiszonyodva a hosszas vérontástól, az emberi 
jogok eltiprásától és az emberi méltóság meggyálázásától, szivünk minden 
érzésével Istenhez kiáltunk s azért a békességért könyörgünk, mely életet, 
fejlődést és megmaradást jelent magyar nemzetünknek.

4. Füspökvál/ozás. Főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferenc nyuga
lomba vonult püspök ur 1916. évi december 14-én zárta le áldásos 
püspöki munkálkodását. Huszonegy évig állott az egyházkerület kormányrud- 
jánál. Körültekintő bölcséséggel, fáradhatatlan eréllycl vezette egyházunk 
ügyeit, céltudatos munkálkodással erősítette iskoláinkat, biztos alapra helyezte 
gyülekezeteink létét, mélyítette az egyháziasságot és vallásosságot s egész 
egyéniségével kitöriilhetetlen betűkkel beléjegyezte az egymásután következő 
nemzedékek leikébe a Krisztus leikétől illetett egyházi ember mintaképét. 
Egyházkerületünk és egyházunk hálája és áldáskérő imádsága kiséri az ősz 
vezért nyugalma esztendeibe.

Főtiszt. Gyurátz Ferenc ny. püspök ur a következő szivreható leiratban 
vett búcsút gyülekezeteinktől :

N a g y  tis z te le tű  L e lk é s z  U r a k !

S ze r e te tt 1 e s tv é re k  !

Midőn a püspöki hivatal vezetésétől megválók: bucsuzásra nyújtom fe
létek jobb kezemet.

Fogadjátok szívből jött köszönetemet a hű támogatásért, amelyre hiva
talos működésemben nálatok mindenkor találtam. Az egyház szolgálatában 
hü munkatársaim, lankadatlan készséggel támogató szövetségeseim voltatok. 
Hüségtekről inig élek, mindig szeretettel, hálás tisztelettel emlékezem.

A Mindenható áldását kérem reálok. Gondviselése őrködjék felettetek.
Élessze bennetek a buzogást mindazért, ami szent és igaz. A Krisztus 

lakozzék a hit által szívetekben. 0  gyámoiitson, hogy győztesen vívhassátok 
a nemes harcot az evangélium magasztos eszméiért, a lelket földhöz bilin
cselő önzés, anyagelvüség ellen.

Nehéz idők jöttek reánk. Az emberiségre szakadt borzalmas csapás: a 
világháború hatása alatt, mint több más nemzetnél, hazánkban is egyre terjed 
egyrészről az Ínség, másfelől a gyász. Az egyének, családok sokasága nél
külözéssel küzdve roskadoz a gondok terhe alatt s csüggedezve tekint a 
jövendő elé. A hadvész ezer és ezernyi házban törte el a kenyérnek botját, 
folyton szaporítva az özvegyek, árvák számát. Az elhagyottak ügyének felka
rolása, a szenvedők vigasztalása, a szebb jövő reményének fenntartása a 
lelki atya első tiszte, amely naponként sürgetően hiv munkára.
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A háborút követő viszonyok bizonnyal még kiterjedtebb, mélyebbre 
ható feladatokat állítanak a hívek seregének vezérei elé. Hivatva lesznek 
fokozott buzgósággal őrizni a népben a vallásos érzést, szilárdítani az^etköj- 
esiséget, a törvény tiszteletét, nevelni az áldozatkész részvétet a társadalom 
sebeinek orvoslására. Apostoli munkájuk fogja tanúsítani, hogy az egyházban 
ma is buzog a benső erő: az élő hit, áldást áraszt az életre s ezzel ébreszti 
a tiszteletet az egyház, e híi lelkidajka iránt. Evangélikus egyházunk meg
várja, hogy ínindenik lelkész mint a Krisztusnak jó vitéze, kötelességét szent 
hűséggel teljesítse.

A teljes erőfeszítés is azonban csak egyetértés, közlelkesedés mellett 
segíthet el nagy, közös célhoz Testvéri egyetértés dobogtassa szíveteket. Sze
retettel hordozzátok egymás terhét s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. 
Ugyanazon hit által ihletett lélekkel fáradozzatok az Urnák kegyelme által 
reátok bízott munkatéren Evangélikus egyházunknak rendeltetése az evangé
liumból fakadó hitnek — e szent örökségnek — ápolása, a népnek Isten 
dicsőítésére tanítása, a felebaráti szeretet nagy tanának hirdetése, az igazság
nak, a lelkiszabadságnak védelme E tudat tartsa lángolásban lelkesedéseteket 
derült és borult napokban.

Kit most a közbizalom vezéri állásra hivott közületek, a talentomokkal 
megáldott püspököt kövessétek ingatlan hűséggel, álljatok helyt mellette fogy- 
hatian kitartással nemes célú fáradozásaiban, hogy buzgóságtok által támo
gatva, az akadályokon diadalmaskodva egyengethesse az utat az egyház szebb 
jövendőjéhez.

Isten áldása kisérje életeteket, munkásságtokal. Jézus, ki híveivel velük 
van a világ végezetéig, legyen erősségiek az életharcon, segédjén diadalra ott, 
hol igaz ügyért kell küzdeni, áldozatot hozni.

Melegen üdvözölve lelkes munkatársaitokat, az egyházfelügyelo és tanító 
urakat s gyülekezeteiteket is, maradok

Pápa, 1916. december 13-án . v hű testvéretek
G y u rá tz  Ferenc.

Alulírott, mint az egyházkerület megválasztott és beiktatott püspöke ál
lásomat december hó 14-én elfoglaltam s ezt a következő püspöki köriratban 
adtam gyülekezeteink tudomására:

2900—1916. szám.
/1 d iin á n tn l i  e v a n g é lik u s  e g y h á zk e r ü le t  g y ü le k e ze te in e k , le lk ip á s z to ra in a k , ta n ító i
n a k  és  e g y h á z i  e lö ljá r ó in a k  k e g y e le m  és b é k e ssé g  Is te n tő l, a  m i A ty á n k tó l  s

a  M e g v á ltó  K r is z tu s tó l !

S z e r e te tt  H íve im  !

Szeretettel hozom mindnyájatok tudomására, kiket hitetek és szivetek 
szerint illet, hogy a bizalmatokból nyert püspöki állást, miután egyházi tör
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vényeinkhez híven, egyházkerületi közgyűlésünk színe előtt, 1916. december 
hó 14-én arra felavatást nyertem, Isten szent nevében elfoglaltam. — Mikor 
mindnyájatokat kérlek, hogy erről tudomást vegyetek s ezt nagyobb bizo
nyosság és emlékeztetés okáért gyűlési jegyzőkönyvetekben is megörökítsétek, 
buzgó szívvel kérem telketekre Isten gazdag áldását.

Feladatom és felelősségem tudatában gyülekezetünk vezetői, különösen 
pedig szeretett lelkész- és tanító-testvéreim felé nyújtom jobbomat s bizal
mamért bizalmat, szeretetemért szeretetet kérve, azon az egyetlen fudámento- 
mon építésre hívok mindenkit, melyen megmarad az emberi munka, sőt örök 
jutalmát nyer (I. Kor. 3.' 14.) Egymás megértésével és megbecsülésével mun
kálkodjunk az evangéliom alapján anyaszentegyházunkért, hogy a világháború 
rettenetes rázkódtatásai között isteni hivatása ne csorbuljon. A gond és bánat, 
aggódás és kishitűség, önzés és anyagiasság nagy veszedelmei között hirdes
sük a tegnap és ma ugyanaz és mindenkor ugyanazon Krisztust. Vigyünk 
munkánkba Isten leikéből táplálkozó kitartást. Hitünk ne álljon emberek böl
csességén, hanem Isten erején és akkor az Isten országa nem beszéd lesz, 
hanem élet és erő Az erős hit ne szüljön bennünk elbizakodottságot és tü
relmetlenséget, hanem jóltevést és szeretetet, hogy „a, hitben erőtlent magunk
hoz fogadjuk“.

A magam részéről őszintén Ígérem, hogy püspöki munkálkodásom min
den ágazatában az evangéliom alapján s Krisztus lelkének közelségében állok. 
Az apostol engem is int: „törekedjél igazságra, kegyességre, hitre, szerétéire', 
béketürésre és szelídségre (1 Tini. 6, 11.)“ És én mind erre őszintén törek
szem. Kegyelemben keresem szivem megerősítését s az erő lelkét úgy hasz
nálom, hogy az a szeretet lelke maradjon és megtanítson indulataim felett 
való uralkodásra.

De kérlek mindnyájatokat, kiket Istentől nyert szolgálatotok munkatár
saimmá rendelt, munkálkodjatok velem együtt hűséggel a lelkiismerétért. 
Kövessétek az apostol intelmét : „Legeltessétek az Isten nyáját, mely a ti 
gondviseléstek alatt van, felügyelvén arra nem kénytelenségből, hanem önként, 
nem rút nyereség végett, hanem szives hajlamból, se nem azért, hogy ural
kodjatok osztályrészeiteken, hanem hogy példány képei legyetek a nyájnak-. 
(Péter I 5, 2—3.)“ Hallgassátok szeretettel szavaimat, midőn hivatásom és 
lelkiismeretem kötelezése szerint intek, feddek és buzdítok „Meg vagyok 
győződve, hogy ti magatok is telve vagytok jóravalósággal, fel vagytok ru
házva minden ismerettel, képesek vagytok egymást is útbaigazítani. Mégis 
nagyobb bátorsággal írok nektek, hogy titeket újra emlékeztesselek azon ke
gyelemnél fogva, mely adatott nékem az Istentől. (Róni. 15, 14—15).“

Hű kötelességteljesitésen s munkatársi bizalmon kívül, velem küzdő 
lelketek imádságát is kérem, hogy Istenhez érettem intézett könyörgéseitekben 
velem együtt viaskodjatok. Áldást csak úgy várhatunk, ha munka és imádság 
bizodalom és Istenben bizás, hűség és kegyelem egyesülnek lelkűnkben.
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Az Ur kegyelmével köszöntőm a lelkész testvéreket, tanítókat, elöljárókat 
mind az egész gyülekezettel egyetemben ! isten békessége legyen mind
nyájatokkal !

Testvéri szeretettel maradok
Szombathely, 1916. december 17.

szolgatársatok az Úrban 
Kapi Béla 

püspök.
Az egyházmegyék-, gyülekezetek felügyelőit, valamint a tanintézetek 

igazgatóit külön iratban értesítettem hivatalom elfoglalásáról.
5. /1 kőszegi leányközépiskola ügye. Hivatali elődöm 2763|916 sz. a. 

kelt előterjesztésére a vall. és közokt. miniszter ur 1917. február hó 5-én 
kelt 171967 916. számú leiratával válaszolt s arról értesítette az egyházkerü
letet, hogy a kőszegi felső leányiskola fentartását és kiegészítését nem tartja 
kívánatosnak. A meglepetésként fájdalmasan ható, rideg hangú miniszteri le
irat többek között szószerint kimondja, hogy ra félreeső fekvésű, csekély 
népességű Kőszeg felső leányiskola számára nem alkalmas hely. Tekintve az 
intézet csekély népességét s a fenti okokat, a magam részéről a felső leány
iskola további fenntartását s leánygimnázinmi tagozattal vaíó kiegészítését 
kívánatosnak nem tartom. Amennyiben azonban az egyházkerület mégis a 
felső leányiskola fenntartását és leánygimnáziummal való kiegészítését liatá 
rozná el, az ezzel járó uj és igen jelentékeny kiadások fedezéséről (uj épít
kezés, felszerelés, a tanerők fizetése) az egyházkerület maga lesz hivatott 
gondoskodni, a magam részéről az intézet részére sem államsegélyt, sem 
fizetéskiegészitési államsegélyt nem helyezhetek kilátásba. Az esetleg létesí
tendő leány-gimnázium nyilvánossági jogot csak akkor kaphat, ha a 86100/
1916. számú rendeletemmel kiadott- Szervezet és Rendtartás minden követel
ményének meg fog felelni.“

A leiratot másolatban közöltem az egyházkerületi főiskolai nagybizottság 
tagjaival s az egyházkerületi felügyelő úrral egyetértőjég a főiskolai nagy
bizottságot 1917. március 20-ra tanácskozásra hívtuk egybe. A gyűlés a mi
niszter úrhoz intézendő memorandum készítését határozta el. melyet 1100j917. 
sz. a. fel is terjesztettem a vall. és közokt. minisztériumhoz. A memorandum 
mindenekelőtt fájdalommal megállapítja a miniszteri állásfoglalás ridegségét, 
mellyel 17 év óta becsülettel munkálkodó s az egyház anyagi és erkölcsi 
erejét az állam kulturális feladataiért feláldozó intézetet minden elismerés és 
meleg érzés nélkül megsemmisíteni hajlandó. Rámutat továbbá a miniszteri 
leirat súlyos tévedéseire és arra a sajnálatos körülményre, hogy a miniszter 
ur elutasító állásfoglalását nem elvi okokkal indokolja, hanem azzal a köny- 
nyen cáfolható és egyáltalában helyt nem álló feltevéssel, hogy Kőszeg cse
kély népességénél fogva nem alkalmas egy leány-középiskola céljaira. A me
morandum részletesen megvilágítja egyházkerületünk leány-középiskolájának
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hosszas küzködését s rámutat az egyház szélesebbkörü közvéleménye előtt is 
ismeretlen mozzanatokra, melyek az intézet átalakításánál az államnak és a 
vall és közokt. minisztériumnak szerepét tárják fel. Tiltakozik a memorandum 
a miniszter azon felfogása ellen, mintha itt egy uj iskola alakításról lenne szó. 
Meggyőző erővel hivatkozik az iskola múltjára, évtizedes munkálkodására, s 
arra, hogy nem saját tetszésünk, hanem épen a tanügyi kormány iskolai 
reformja kötelezte egyházkerületünket uj leány-iskolái típus választásra s hogy 
a választásban is nem jártaíunk el függetlenül, hanem kénytelen volt egy
házunk az eléje szabott iskola programmon kívül figyelemmel lenni az állam 
által megállapított iskola formákra. Éppen ezért teljes joggal sérelmet és igaz
ságtalanságot lát egyházunk abban, hogy inig egyfelől az állam leányközép
iskoláink kiépítését követeli, addig másfelől előítélettől vezettetve, szűkkeblűén 
megtagadja az iskola fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközöket. De ugyan
ekkor kifejezésre juttattuk egyházunk ama meggyőződését, hogy a jövendő 
nemzetépitő kulturális iskolai mukájából részt követel a maga számára s hogy 
van benne erkölcsi erő annak megvalósítására. Ez alapon kértük a minisztert, 
hogy felsőbb leányiskolánknak felső leányiskolává és leánygimnáziummá át
alakítását elismerje, az állam anyagi támogatását elvben kilátásba helyezze 
s a további részletes tárgyalásokra nyújtson alkalmat.

A miniszter úrral e kérdésben személyesen tárgyaltam március 23-án 
és május 10-én A memorandumra a választ a' v k. m május 12-én kelt 
58402917. számú leirata adta meg. E szerint az államsegélyben részesítést 
most már elvi alapon, arra való hivatkozással tagadja meg a miniszter ur, 
hogy az újonnan alakuló leány-középiskolákn'ak az államkincstár jelenlegi 
nehéz helyzetében semmiféle államsegélyt nem biztosíthat. De ugyanekkor a 
következő kijelentést teszi : „amennyiben az egyházkerület a kőszegi ág. h. ev. 
felső leányiskolát továbbra is fenntartja, az intézet segélyezését az eddigi 
keretekben továbbra is fenntartom.“

Jólehet ez a második miniszteri leirat is messze elmaradt reményeinktől 
és várakozásainktól, mégis kedvezőbb helyzetet teremtett az elsőnél, mert ha
tározott kijelentéssel biztosította leányiskolánk számára a régi államsegélyt. 
Május hó 31-én a . felsőleányiskola helyi bizottságával értekezletet tartottam, 
melyen a további teendőket tettük megvitatás tárgyává Utána Kőszeg társa
dalmi vezető egyéniségeinek nagyon népes értekezletén vettem részt, me
lyen a társadalom és a város hathatós támogatását kértem leány középisko
lánk számára. Arató István helyettes igazgató ur elkészítette az intézet hárofh 
évre szóló költségelőirányzatát s ezt felhívásomra Sopronban bemutatta az 
egyházker. pénz. biz. elnökének, főszámvevőjének, valamint az egyház, kér. pénz. 
biz Sopronban lakó tagjainak, kik az iskolafejlesztés pénzügyi oldalát beható 
megvitatás tárgyává tették. Hogy az iskolafejlesztés pénzügyi és paedagogiai 
vonatkozásainak kérdésében az egyházi közvélemény kialakulására alkalmat 
nyújtsak, junius hó 7-ére Szombathelyre népes értekezletet hívtam egybe, 
melynek egyetlen tárgya a kőszegi felső-leányiskola jövendőjének kérdése volt.
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Az értekezlet lelkiismeretes, tüzetes megvitatás után egyhangúan abban álla
podott meg, hogy a főiskolai nagybizottságnak a leánygimnáziummá fejlesz
tést fogja javaslatba hozni. Junius hó 26-án Sopronban tartott főiskolai nagy
bizottsági gyűlésünk valóban ilyen értelemben határozott és az< egyházkerület 
közgyűlésének utólagos jóváhagyása reményében kimondotta, hogy a leány- 
gimnázium V. osztályát az 1917. szeptember havában megnyitja s az iskola- 
fejlesztés által szükségessé vált tanári állásokra a pályázatot kiírja.

Egyházkerületünk ezen határozatát augusztus hó 17-én a középiskolai 
törvény 48. £-a c) pontja alapján bejelentettem a vall és közokt. minisztérium
nak s kértem leány gimnáziumunk részére a nyilvánossági jog megadását — 
Mivel pedig az 58402 — 917. számú miniszteri leirat az intézet segélyezését a 
régi keretek között fenntartja ugyan, de a segélyezést a gimnáziumi tanerőkre 
nem terjeszti ki, szükségesnek találtam annak megállapítását, hogy az állami 
fizetéskiegészitésben részesülő tantestület hány tanerőből áll, illetőleg hogy a 
hét osztályú felső leányiskola a maga teljes kiépítettsége céljából hány tan
erővel egészítendő ki. 2543. számú fel terjesztésemben az internátussal kap
csolatos felső leányiskolában a következő tantestület elismerését kértem : egy 
igazgató, 11 rendes tanár és két rendes tanítónő, összesen 14 Ezek között 
kérelmeztem a lélektani tanszékkel kapcsolatosan vallástanári állás szervezését, 
valamint az ügyességi tárgyak részére egy rendes tanerő beállítását.

Hivatkozva a tanügyi kormány részéről tapasztalt szűkkeblű magatartásra 
s azon fájdalmasan ható körülményre, hogy a kormány nemcsak a 
szükséges államsegélyt tagadta meg, hanem ezenkívül egyházunk iskola- 
programmjának s meglevő intézetének bántó mellőzésével iskolánkat állami 
leánygimnáziumokkal bástyázta körül s a Szombathelyen, Győrött, Pozsony
ban, Sopronban felállított leánygimnáziumokkal megnehezíti kőszegi evang. 
leány középiskolánk működését, — azon kérést terjesztettem a tanügyi kor 
máfiy elé, hogy a felső-leányiskola tanerőinek állami kiegészítésre váró fize
tési minimumát 2400 K helyett 2000 K-ban, illetőleg 1600 K helyett 1400 
K ban állapítsa meg. De ugyanekkor ezen újabb felterjesztésemben is kifeje
zést adtam azon meggyőződésemnek, hogy leány-középiskolánk méltán vár
hatja és várja is s tanügyi kormánytól a fenntartási államsegély megállapítását.

Jelzem egyszersmind, hogy e kérelmemet a minisztérium megfelelő ügy
osztályában augusztus hó 27-én személyesen is előadtam és indokoltam, azon
ban az ügy még nem kerülhetett döntésre.

A leánygimnázium V. osztálya szeptember havában megnyílik. Az V-ik 
osztályba jelentkezettek száma meghaladja a 30 at; az egész intézetbe jelent
kezettek száma a 130-at.

Bizalommal kérem az egyházkerület közgyűlését: vegye jóváhagyólag 
tudomásul a kőszegi leányiskola érdekében tett intézkedéseimet, s emelje ha
tározottá a főiskolai nagybizottság javaslatát és mondja ki, hogy kőszegi leány- 
skolánkat az 1917-ik tanévtől kezdve felső-leányiskolává és leánygimnáziummá 
fejleszti és pedig oly módon, hogy a leánygimnázium költségeinek fedezését
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magára vállalja. Kérem egyszersmind, hogy ezen határozat kimondásával lássa 
kőszegi leányiskolánk ügyét végleg befejezettnek s immár egyesítse teljes erejét 
az intézet felvirágoztatása szolgálatában.

6. J e le n té s  a z  e g y h á zk e r ü le t  is ko lá iró l. Az egyházkerület területén mun
kálkodó tlieoh akadémiát, főgimnáziumokat, tanítóképző intézeteket és leány
középiskolát egyenként meglátogattam és igyekeztem bepillantást nyerni ez 
•intézetek működésébe. Az iskolák didaktikai munkásságát, a megállapított 
tanterv öntudatos keresztülvitelét megfelelő módon ellenőrzi a tanügyi kor
mány is s középiskoláinkba évenként kiküldi a maga külön szakközegeit. — 
Épen azért iskolai látogatásaim lényeges feladatát az iskola és egyház viszo
nyának megerősítésében láttam s azon kérdésre kerestem feleletet : teljesiti-e 
az iskola az egyház által eléje tűzött feladatot, s milyen eszközökkel lenne ez 
a feladat az eddiginél erősebben megoldható.

1. A  so p r o n i th e o l a k a d é m iá t február 27 én látogattam meg dr. Ber
zsenyi Jenő kerületi felügyelő úrral együtt. Az akadémia hallgatóinak száma 
17 volt. kik nagyon tekintélyes ösztöndíjban és tápintézeti kedvezményben 
részesültek, melynek végső összege 7852 K-ra emelkedett. Látogatásunk alkal
mával a theol. önképzö kör diszgyülést tartott, melyen alkalmam nyílott az 
akadémiai ifjúság önművelési munkájába is betekinteni. Az akadémia mun
kálkodása egész éven át zavartalan volt, a tanári kar teljes erejével munkál
kodott az ifjúság ismeretvilágának gazdagításán s jellemének, lelkűidének a 
lelkészi hivatásra való nevelésén.

Május 1-én az akadémiai tanari karral külön értekezletet tartottam s 
azon a theol. tanárok nyugdíjügyét, az akadémia ügyeit s a theol. fakultás 
kérdését tettem részletes megbeszélés tárgyává.

2. A  so p r o n i fő g im n á z iu m o t  február hó 27 én és 28-án látogattam meg 
dr Berzsenyi Jenő egyh kerületi felügyelő úrral Az összes osztályokban vég
zett látogatásunk a tanári kar öntudatos, buzgó munkálkodásáról s a tanuló 
ifjúság kötelességtudó törekvéséről tett bizonyságot A növendékek száma 260, 
év végén 238. A vallásfelekezeti closztódás kedvező; evang. volt 204, ref. 10, 
róm. kath. 20, izr 25, gör. katli. 1. Az evangélikusok százaléka 76. 
A növendékek tekintélyes segélyekben részesültek. -1- Ruha-, tankönyv-segély 
címén 1682 kor., ingyenes gyógykezelés 50447 kor., tápintézeti kedvezmény 
2100 kor., ösztöndíjat 79 tanuló kapott 4479 kor. összegben, Az összes se
gély meghaladja a 17000 koronát.

Fájdalommal kellett azonban megállapítanom, hogy az intézet épületének 
katonai célra való részbeni lefoglalása úgy a tanítás eredményességét, mint a 
fegyelmezés teljességét veszélyezteti. — A háború kezdete óta az intézet két 
részre szakítva munkálkodik, csak a felső osztályok nyerhettek elhelyezést az 
ntézet saját épületében, az alsóbb osztályok az év. népiskola vendégbarátsá
gára szorultak. A demonstrativ tárgyak tanításánál is állandóan mellőzni kel
lett a szertárak és felszerelések igénybevételét. A tornatanitás szintén elmaradt. 
Ugyancsak súlyos következményekkel járt az a körülmény, hogy a tapintézet
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a háború kezdetén megszűnt s igy növendékeink elvesztették a közélelmezés 
előnyeit. Az eredmény csakhamar szembetűnővé vált, merta növendékek száma 
a háború előtti létszámmal szemben nyolcvannal kevesebbedett. Igaz ugyan, 
hogy Groszner vendéglős ur hálára kötelező szives előzékenységgel elvállalta 
növendékeink élelmezését, de hogy a tápintézet áldásait ez az intézkedés sem 
tudta pótolni, mulatja az az egy adat, mely szerint az év elején beiratkozott 
95 tanuló közül év végén már csak 51 vette igénybe a közélelmezést.

Kötelességemnek ismertem az intézet elnéptelenedése ellen védekezés
képpen megtenni a szükséges lépéseket az intézet felszabadítására s a tápin
tézet visszaállítására vonatkozólag. Kérésemre dr. Baán Endre volt főispán 
március hó 20-án értekezletet hivott egybe az intézet felszabadítása tárgyában- 
s ezen a katonai hatóság beleegyezett a tázintézeti konyha és étterem felmen
tésébe. Április 30-án a főgimnáziumi igazgatóval történt előzetes megbeszélés 
után felkértem Benkö Károly katonai kórházi élelmező urat, hogy a jövő tan
évtől kezdődőleg tápintézetbe járó növendékeink közélelmezését elvállalni szí
veskedjék. Benkő Károly ur kérelmem teljesítését -nagy hálára kötelező buz- 
gósággal és előzékenységgel kilátásba helyezte.

Julius 11-én felterjesztettem az intézet igazgatóságának folyamodását a 
vallás- és közokt. miniszter úrhoz s a magam részéről is kértem intézetünk 
lehetőleg teljes felszabadítását, vagy legalább is a szertárak használhatósága 
céljából szükséges tantermek s a tornaterem rendelkezésünkre bocsátását. — 
Majd midőn tudomásomra jutott, hogy külön miniszteri rendelet intézkedik az 
iskolák teljes felszabadítására nézve, augusztus hó 7-én személyes tárgyalás
sal felkértem a katonai kórház parancsnokságát, hogy a teljes iskolát felsza
badítani s rendelkezésünkre bocsátani szíveskedjék. A felszabadítás idejét 
augusztus hó 15-ében állapítottuk meg. Az intézetben szükségessé váló tata- 
rozási és tisztogatási munkálatok megállapítása az iskolai kisbizottság közben- 
jöttével egy vegyes bizottság feladatát képezte s ugyanezen bizottság felada
tát fogja képezni az intézet végleges átvétele.

Mindezek alapján reményiem, hogy szeptember havában újból a régi 
líceumi épületben kezdhetjük meg a tanévet s hosszas hányattatás után az 
intenzív és zavartalan munkálkodás eszközeivel felfegyverezve végezhetjük 
tanító és nevelő munkánkat.

Junius hó 15-én a főgimnázium tanári karával külön értekezletet tartot
tam s ezen beható tárgyalás alá vettem az intézet általános helyzetét és szük
ségleteit. Elismeréssel és hálával emlékeztem meg a tanári kar odaadó buzgó 
munkálkodásáról s míg egyfelől ama óhajtásomnak adtam kifejezést, hogy a 
tanári kar a maga egészében s a tanárok külön-külön is alkotó munkájukkal, 
egyéniségükkel és gondolkodásukkal illeszkedjenek bele az egyházi és gyüle
kezeti életbe, addig másfelől örömmel állapítottam meg, hogy a tanári karból 
Hollós János igazgató és Hetvényi Lajos vallástanár a presbitériumban, ugyan
csak ők és Bothár Dániel tanár a konventben, Hollósy Kálmán és Bothár 
Dániel az iskolai bizottságban, Bothár Dániel a diakonissza bizottságban fog-
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lalnak helyet. Megemlékezve az intézet nagy hagyományairól, azon reményem
nek adtam kifejezést, hogy a tanári kar a múlt példáihoz híven a jövőben is 
megőrzi a város kulturális életében és társadalmában azt a tiszteletreméltó 
vezető szerepet, melyet iskoláinktól és azok tanári karától egyházunk minden
kor méltán elvárhat.

Ugyanezen értekezleten sajnálattal vettem tudomásul, hogy az intézet 
nagy könyvtárának rendbetartása és tisztántartása a szolgák csekély száma 
miatt nagy nehézséggel jár Tekintettel a nagykönyvtárban felhalmozott meg
becsülhetetlen és részben pótolhatatlan értékekre, felhívtam az intézeti könyv
táros urat, hogy a szükségletekre vonatkozólag javaslatot terjesszen be.

3. A soproni ev. tanítóképző intézet. A soproni ev. tanítóképző intézetet 
február hó 26-án látogattam meg dr. Berzsenyi Jenő egyh. kerületi felügyelő 

-úrral együtt. Örömmel győződtem meg ez alkalommal a tanári kar öntudatos, 
tervszerű munkálkodásáról s az intézet örvendetes és áldásos működéséről. 
De ugyanekkor fájdalommal tapasztaltam, hogy az intézet valamennyi helyi
ségén, az internátus berendezésén meglátszik a fejlődést korlátozó anyagi 
szegénység. Az intézet népessége csak közepesnek mondható. Az elmúlt tan
évben 63 rendes és 23 magántanuló iratkozott be. tehát az összes tanulók 
számá 86 volt. Ezek közül 46 ev., 13 róni kath., 2 re?., 2 izr. vallásit. Az 
előmeneteli eredmény kielégítő: 2 kitűnő, 16 jeles, 40 jó, 6 elégséges, 17 
elégtelen. A növendékek 1228 K összeg erejéig ösztöndíjban részesültek, táp 
intézeti kedvezményt 12 növendék élvezett 1700 K értékben. Egész tandíj
mentességet nyert 13, féltandijmentességet 8 növendék. A tanképesitő vizsgá
latokon megbízottal helyettesítettem magamat.

Felekezeti tanítóképzésünk szintén beilleszkedett az állam által megálla
pított tantervbe. Mivel az állam tanterve reánk nézve is kötelező, dacára fe
lekezeti tanítóképző intézetünk sajátságos • egyházi rendeltetésének, még a val
lási tárgyak előadásáról sem tudunk kielégítő módon gondoskodni. Óraadással 
oldjuk meg azt a feladatot, mely egész embert és egész egyéniséget követel. 
A kötelezővé tett tanterv s a tanítás megváltozott módja sürgősen követelik 
az internátus belső életének helyes kiépítését. Bizonyos az, hogy gyüleke
zeti munkálkodásra képes és hajlandó egyházias lelkületű tanítókat csak akkor 
várhat egyházunk, ha azokat nemcsak a tanórákon képezzük, hanem a min
dennapi életben az egyházias közszellem, lelkűiét és jcllemfejlesztő erejével 
neveljük is. A legmegfelelőbbnek látszik a vallásos oktatás és vallásos neve
lés egyesítése. Ez pedig oly módon történhetik, ha a tanítóképző intézetben 
önálló vallástanári állást szervezünk s ezt a képesítésén kívül szive, lelke, 
egyénisége szerint is igazi vallástanárt az internátus élére állítanánk s meg
bíznánk annak vezetésével. Ez esetben az intézet szervezetében az a különben 
is szükséges újítás állana be, hogy az intézet igazgatása ' elválasztatnék az 
internátus vezetésétől.

Az önálló vallástanári állás szervezése vagy államsegély igénybevételé
vel, vagy az egyház saját' anyagi ereje alapján történhetik. — E kérdésben a
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minisztérium megfelelő ügyosztályában május 10-én tárgyaltam s ennek alap 
ján jelzem, hogy a minisztérium a vallástanárnak csak abban az esetben haj
landó fizetéskiegészitési államsegélyt.biztosítani, ha az illető egyszersmind 
okleveles tanár, aki heti 12 órában reál tárgyalhat is tanít Mivel nincs meg
felelő képesítésű emberünk, a kérdést ezúton nem oldhatjuk meg.

A másik megoldás az volna, hog;y az egyházkerület mint iskolafenntartó 
saját anyagi terhére szervezné az önálló vallástanári állást s az illető vallás
tanárt ugyanekkor megbízná az internátus vezetésével. — A kérdés egyszerű 
pénz-kerdésnek látszik, melyet látszólag eldönt a tanítóképző intézet kedve
zőtlen anyagi helyzete. Mégis kell, hogy a kérdésben egyszerű pénzkérdésnél 
többet lássunk, kell, hogy felismerjük benne evang. tanítóképzésünk egy há
ziasságának és fejlődésének egyik hatalmas biztosítékát s egyházunk erőteljes 
jövendőjének egyik elutasithatlan feltételét. Mindenesetre kötelessége egyház 
kerületünknek, hogy a kérdést komoly megfontolás tárgyává tegye s az elő
készítés munkáját elvégezze.

Addig is, mig az internátus belső életének teljes kiépítése lehetővé válik, 
szükségesnek láttam az internátusi életben az egyházias és vallásos nevelési 
irányzatnak tervszerű biztosítását. Azért felhívtam a tanítóképző intézet igaz
gatóját, hogy az internátus vallásos és egyházias belső életére vonatkozólag 
részletes tervezetet dolgozzon ki.

4. Kőszegi felsőbb leányiskolánkban február hó 28-án s március 1-én 
Dr. Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelő úrral együtt, Varga Gyula esperes 
és Weörös István intézeti felügyelő urak kíséretében végeztem az iskola láto
gatást. Május hó 23-án résztvettem az évzáró vizsgálatokon, május 31-én 
pedig a helyi bizottsággal, valamint az érdeklődő társadalom bevonásával a 
leányközépiskola érdekében gyűlést tartottam. Örömmel jelentem, hogy ezen 
intézetünkben is buzgó, öntudatos, tervszerű nevelés bizonyságait találtam. 
Igaz ugyan, hogy 1 l-el kevesebb növendék iratkozott be, mint az elmúlt 
évben, úgyhogy a növendékek száma 100 volt, de hisszük, hogy ez a jelen
ség nem az intézet elnéptelenedését, nem is az érdeklődés ellanyhulását, 
hanem csak a háborús állapot természetes következéseit mutatja A növendé
kek közül 65 evangélikus, 10 ref., 13 r. kath., 10 izr. vallása volt. Hivatáso
mat ezen intézettel szemben is abban kerestem, hogy annak egyházias és 
vallásos irányzatát ellenőrizzem, s evang. egyházunk nevelő munkájának lelki
ismeretes munkásává tegyem. Ezért az intézet igazgatójának megbízást adtam, 
hogy az internátus belső életére vonatkozólag részletes rendtartást dolgozzon 
ki, mely az intézetre nézve tervszerűvé, az egyesre nézve pedig kötelesség- 
szerűvé teszi az egyháziás nevelő munkában való résztvételt.

Figyelemmel az intézet súlyos anyagi helyzetére, az internátus anyagi 
vezetésére nézve is szükségesnek láttam néhány kezdeményező intézkedés 
megtételét. Kidolgoztattam az éléskamara és konyha kezelésének és ellenőrzésé
nek szabályzatát, valamint megbeszélés tárgyává tettem az internátusbán el
látást élvező tanszemélyzet élelmezésének kérdését. Felkértem Kőszeg sz. kir.



15

város polgármesterét, hogy a gazdasági célokra kilátásba helyezett földbirto
kot minél előbb bocsássa rendelkezésünkre s.igy a város közönsége tegye 
lehetővé intézetünk létfeltételeinek megerősödését. Addig is szükségesnek tar
tottam egy kisebb házigazdaság (sertéshizlalás) felállításának sürgetését. Az 
intézet vezetősége e kérdést meg is oldotta.

5. A felsőlövői főgimnázium. Május hó 14. és 15, napjain meglátogat
tam felsőlövői tanintézeteinket. A főgimnázium osztályaiban a lelkiismeretes 
munka tiszteletreméltó eredményeivel találkoztam. A tanár kar szivén viseli 
az intézet ügyét s lelkesedéssel és odaadással, sőt lemondással szolgálja egy
házunk eme fontos határpontján nevelő munkáját. Dacára a háború harma
dik esztendejének az intézet növendékeinek száma 32-vel örvendetesen emel
kedett s elérte a 200-aí. Ezek közül a rendes tanulók száma 181, a magán 
tanulóké 19 A vallásfelekezeti megosztás már kedvezőtlenebb képet mutat: 
93 evang. tanulóval szemben 107 más vallásu tanuló van, kik közül 72 r. 
kath. vallásu. Nyereségnek tekintem ugyan, ha más felekezetű növendékek 
evang. iskolában nyernek tovább-képzést, mert az ismereteken kívül helyes 
felfogást kapnak vallásunk és egyházunk ismeretéről, áldásosnak tartóm a 
társadalom és nemzet szempontjából is, ha világnézetük és jellemük alap
jait evangélikus középiskolánkban találják meg, de azért elengedhetlenül fon
tosnak kell tartanom annak biztosítását, hogy ev. középiskoláink elsősorban 
ev. egyházunk közönségét szolgálják s a védekezést, nehogy a más vallás
felekezetül növendékek innen-onnan májorizáló száma hátrányosan elszíntele
nítse iskoláink tulajdonlapéin' egyházi jeliegét és károsan befolyásolja az ifjú
ság kialakuló közszellemének határozott egyházias és vallásos karakterét. A 
tanári karral, valamint az iskolai kisbizottsággal tartott értekezleten kifejezést 
adtam azon meggyőződésemnek, hogy újabb alapítványok és nagyobb ked
vezmények biztosításával kell lehetővé tennünk az evang. családok számára 
intézetünk igénybevételét. Ugyacsak 'ezen gondolat -szolgálatába kell állíta
nunk internátusunkat s az általa nyújtott kedvezményeket is. Az internátusi 
dijak kedvezőbbé tétele szempontjából szükségesnek jeleztem egy kisebb mé
retű házi-gazdaság és kert-gazdaság berendezését, melyhez méltán várhatná 
az intézet fenntartósága Felsőlövő község anyagi hozzájárulását egy megfelelő 
földbirtok alakjában

A község vezetőségével szemben kötelességszertileg kifejezést kellett ad
nom azon meggyőződésemnek, hogy a község által évenként biztosított 800 K 
hozzájárulás egyáltalában nem képezheti az intézetek által a község részére 
biztosított megbecsülhetetlen előnyök ellenértékét Fájdalommal hallottam azon
ban azt a kijelentést, hogy a község anyagi helyzete a nagyobbmérvii segé
lyezést nem teszi lehetővé.

Ugyancsak kötelességszertileg fel kellett kérnem az intézet fenntartóságát, 
hogy az intézetekben működő tanárok minden jogos igényének kielégítéséről 
gondoskodjék. A nehéz megélhetési viszonyokon kívül az iskolák jól felfogott 
érdeke,azokfejlődésének és kivivottpoziciójuknak védelmeegyformán követelik ezt.

'  \
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6. A felsől'óvöi tanítóképző intézet. Az intézetben végzett látogatásom 
eredményeképen örömmel jelenthetem, hogy a tanári kar lelkiismeretes mun
kálkodással teljesiti kötelességét s folytatja azt a misszióképen öröklött mun
kát, mely a német anyanyelvű vidékről kiválogatott jeles tehetségű ifjak ki
képzésével szolgálja nemzetünk és egyházunk közös nagy érdekeit. Arinál 
fájóbban hatott reám ezen intézetünk anyagi helyzetének mérhetetlen sivársága. 
Épülete rossz karban van, felszerelése hiánjos, még a tanárikar teljes kiépí
tettsége is hiányzik. Az iskolafenntartóság, dacára teljes jóakaratának, nem ké
pes a tanárok összes jogos igényeit kielégíteni. A növendékek száma 40 volt, 
ezek közül azonban csak 19 az evang. vallásu, 19 r. kath., 2 ref. vallásu

A tanári karra', valamint az iskolai kisbizottsággal tartott értekezl ten 
kénytelen voltam megállapítani, hogy a a tanitóképzöintézet helyzete válságos 
s a teljes megoldás keresése égetően szükséges. A megmentés munkájának 
csak két lehetősége van. Vagy az, hogy az állam nagyobb államsegély bizto
sítással segítségünkre jön, vagy pedig az, hogy az egyház erkölcsi tőkéje 
segítségével a szükséges anyagi tőkét előteremti s igy az intézetet a saját 
erejévfel megmenti. Az iskolai bizottság kérvényét, melyben az intézet állam
segélyének felemelését kérte, meleg ajánlással felterjesztettem a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz. Személyes tárgyalással is igyekeztem felső
lövői tanítóképző intézetünk érdekeit védelmezni s jövendőjét biztosítani, de 
fájdalom a közbejárás nem hozta meg a kívánt eredményt A v. k. m. 1917, 
aug. 7-én kelt 101546 917. sz leirata megállapítja, hogy az intézetnek építési 
segélyképpen évi 10000 koronát, tanerők fizetésének kiegészítésére 12.900 K-t. 
tanfelszerelésre évi 1—2000 korona államsegélyt ad. A fennálló törvények 
nem teszik lehetővé, hogy ezen kereteken túl másféle fenntartási segély nyuj- 
tassék. »

így tehát az állam nagyobb segítségére nem számíthatunk. Marad a 
második megoldás, az, hogy az egyház önmaga mentse meg az intézetet és 
saját anyagi erejével biztosítsa fennmaradását és fejlődését. Hogy ezt tőlem 
telhetőiéi elősegítsem, felhívással fordulok azon német anyanyelvű gyüleke
zeteinkhez, melyek közvetlenül érezték felsőlövői tanítóképző-intézetünk áldásos 
voltát, siessenek ezen tisztes múltú intézetünk megmentésére. Nem nélkülöz
hetjük az egyházkerület anyagi támogatását sem. De nem veszíthetjük szem 
elöl azt az igazságot, hogy az iskola nemcsak egyházunkat, hanem egy 
messze vidéket s a politikai községek egész sorozatát szolgálja. Méltányosnak 
kellene tartanom, hogy a felsőlövői intézetek közvetlen érdekeltsége az intézet 
megmentéséért szintén tegye meg a magáét. Az erre irányuló kezdeményező 
lépés már megtörtént.

Be kell azonban vallanom, hogy túlzott reménységekre nincsen jogunk, 
ügy intézet pillanatnyi nyomasztó helyzetén, egyszer-egyszer előforduló szük
ségletén lehet segélynyújtással segíteni, de az intézet mindennapi fenntartási 
szükségletét segélyekből előteremteni nagyon nehéz és az erre alapított fej
lődés nagyon kétséges.
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Mindaddig, amig egyházkerületünk nem dolgozza ki határozott iskola- 
progranimját, úgy azonban, hogy annak megvalósításához szükséges anyagi 
feltételeket is biztosítja, nem számíthatunk az áldozatkészség oly méretű meg
nyilatkozására, mely az évenként megújuló iskolafenntartás tekintélyes terhei
nek fedezéséről képes volna gondoskodni. Mivel azonban felekezeti iskoláról 
van szó, nyugodt lelkiismerettel csak a megjelölt irányt ajánlhattam az iskola 
fenntartóságnak s magam is csak a megjelölt utat követhetem, mely szerint 
mindent meg kell tenni az iskolának egyházi erővel való fenntartásáért, ne
hogy az intézet megszűnése vádló bírája legyen a mostani nemzedék közö
nyösségének.

7. A  bonyhádi főgimnázium. A bonyhádi főgimnáziumot május hó 19-én 
látogattam meg Dr. Pesthy Pál törvényszéki elnök iskolai felügyelő, Schöll 
Lajos' alesperes, Németh Gyula szekszárdi és Sziics Imre majosi lelkész urak 
társaságában. Nagy csodálkozással és igazi lelki gyönyörűséggel állapítottam 
meg, hogy a főgimnázium modern épületében lüktető, erőteljes nevelő munka 
folyik, s fiatal főgimnáziumunk acélos erővel képviseli egyházunk nevelési 
eszményét egyházkerületünk messze dél vidékén. A növendékek száma 361 
volt, kik közül az év végén 337 vizsgázott, még pedig 144 evang., 32 ref, 
120 r. kath., 5 gör. kath., és 36 izr. A növendékek tekintélyes kedvezmé
nyekben részesültek: tandíjkedvezményben 1830 koronát, tankönyvsegélyben 
1668 koronát stb. kaptak. Áldásos munkálkodást fejtett ki az internátus és 
konviktus, melyet munkálkodásában külön gazdasága támogatott. Ez tette 
lehetővé, hogy a tanulók évi 590 koronáért lakást, mosást, közélelmezést 
nyerhettek s hogy az internátuson kívül lakók közül is igen sokan évi 280 
koronáért ebédet és vacsorát kaphattak. Az internátusbán 84-en, a közélel
mezésben 170-en vettek részt.

A főgimnázium anyagi helyzete kedvező. Adóssága nincs, de erősen 
küzd a háborúval kapcsolatos gazdasági helyzettel. Kihelyezett tőkéinek vissza
fizetésével kamatjövedelme lényegesen csökkent s a hadbavonult tanárok he
lyettesítési költsége 7200 koronára emelkedett. Egyházkerületünk 1857-től kez- 
dödöleg évenként 1260 koronával támogatta az intézetet. Én a magam részé
ről ezen segélyösszeg feltétlen fenntartását javaslom annak hangsúlyozásával, 
hogy a nyújtott segély az intézettel összefűző erkölcsi közösségünk és mun
kája előtt meghajoló hálás elismerésünk töredékes kifejezője.

Sajnálattal kellett megállapítanom, hogy a tanári karból csak März Kon- 
rád tanár urnák, mint felügyelőnek, volt alkalma a gyülekezeti életben tevé
keny részt venni, ellenben a tanári kar a presbitériumban nincsen képviselve. 
A gyülekezet elnökségével értekezve kifejezést adtam ama kérelmemnek, hogy 
a tanári kar nyerjen a gyülekezet vezetésében és belső életében oly munkál- 
kodási kört, melyet egyházunk evangélikus iskoláink tanárikara számára 
méltán elvárhat s melyet tanárainktól is a középiskolai tanárok rendtartása 
határozottan megkövetel.

3
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7. iskolapolitika s az iskolák anyagi helyzete. Mikor egy egész sor már 
létező iskola közepette iskolapolitikáról szólok, átérzem annak igazságát, hogy 
a politika többé-kevésbbé mindig toldozás s a meglevő állapotokkal való 
számvetés. De egyszersmind érzem azt is, hogy egyházunkat az iskolák fel
állításában nem változó politika, hanem jövendőt igazgató előrelátó bölcses
ség vezette s az iskolák létesítése az egyházi szükséglet kifejezése volt. Ebből 
következik, hogy iskoláinkat illetőleg nem csinálhatunk tabula rását, hanem 
számot kell vetnünk az adott helyzettel. Különben is oly kevés egyházi jel
legű iskolánk van, hogy a feleslegesnek látszó sem felesleges és egyetlen egy 
sincsen, mely csak a múltban bírná létjogosultságát. Mindannyi a jövőért van 
s az egyház jövendője miatt szükséges A létező iskolák megszüntetése bizo
nyára helytelen iskola-politika lenne.

Előttem az intézetek közt való különbségtétel sem rokonszenves Érzem 
ugyan az egyházkerület és iskola között fennálló jogi kapcsolat szerint való 
különbözőséget és elismerem az iskola fenntartói viszonyaiból eredő nagy 
kötelességeket, avagy' az iskola fenntartói viszony fenn nem állása esetén az 
egyházkerület kötelezettségének kisebb mértékét. De épen úgy egész lélekkel 
látom a rendeltetés közösségét és felismerem, hogy egyházunk a maga erkölcsi 
közösségéhez különböző jogi viszonylat szerint kapcsolódó iskoláktól ugyan
azon nagy feladatot, ugyanazon nagy hűségszerinti szolgálatot követeli. — A 
helyes iskola politika továbbvezető vonásaként beillesztem tehát az eddig 
mondottakba azt a gondolatot: mindegyik iskola az egyházért van, mind
egyikért áldozzon és tegyen az egyház.

Feladatunk mindenekelőtt meglevő iskoláinkat megerősíteni. Ennek szol
gálatában szükséges az iskolák olyan kiépítése, hogy azok egyházi rendelte
tésüket minél erőteljesebben betöltsék. A cél az ismeret közlésen, lélekgazda- 
gitáson kívül a valláserkölcsi jellem fejlesztése s az egyházhoz, valláserkölcsi 
világhoz kapcsoló kötelékek megerősítése. Az iskola a jövendőért munkálko
dik. Egyházunk erőteljes valláserkölcsi életet élő jellemekben, az evangéliom 
szellemétől áthatott társadalomban, a megtisztult közéletben kívánja látni isko
láinak legszebb gyümölcshozását. Ez a cél hozatta őseinkkel a legértékesebb 
anyagi és erkölcsi áldozatokat. Ennek szolgálatába'állították a gazdagok va
gyonukat, a szegények filléreiket, a szellemi munkások lelkűk és egyéniségük 
legdrágább kincseit. És mégis, mióta iskoláink fenntartásánál az állam segí
tése érvényesül, nagyrészt csak oly áldozatot hozunk, amit a kormány pa
rancsszava kikényszerít belőlünk, de aránytalanul keveset áldozunk azért, amiért 
tulajdonképen létezünk. Tanáraink rátermettsége, az egyéniség, de nem az 
egyház nevelő munkájának eredménye. A megfelelő tanerők kiválasztásánál 
több a szerencse, mint a rendszer. A vallásos nevelési eszközök alkalmazá
sánál több az egyéni buzgóság, mint a tervszerűség.

Iskola-politikánknak oda kell tehát törekednie, hogy az egyházi jellegű 
iskolák egyházi feladatukat teljes erővel betöltsék és ha ez anyagi áldozatot 
kíván, úgy attól sem szabad visszariadnunk.
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Ezenkívül sürgős követelés, hogy iskoláinkat a más vallásfelekezetül avagy 
állami iskolákkal szemben versenyképessé tegyük. Ha nevelési feladatunkat 
teljesíteni akarjuk s az ifjúság jövendőjének irányítását nem akarjuk kezünk
ből kiejteni, úgy nemcsak megélő és tengődő, hanem fejlődő és életerős isko
lákra van szükségünk. Élénk figyelemmel kell kisérnünk más intézetek fel
szerelését, munkáikodási irányát s nem szabad elzárkóznunk a helyes újítá
soktól. Egyházunk dicsőségéhez számítjuk, hogy uj nevelési eszménnyel aján
dékozta meg az emberiséget. És veszteségeink közé sorolnánk, ha nem volna 
tekintetünk a jó meglátására és nem volna érzékünk a szükséges reformok 
megvalósítására. Bizonyos, hogy anyagi áldozat nélkül az iskola programúi 
ezen része sem valósítható meg.

A versenyképesség követelésének elvét minden iskolánkra alkalmazom. 
De külön is meg kell említenem, hogy soproni és felsőlövői tanítóképző in
tézeteink az állam hasonló intézeteivel szemben hátrányos helyzetben vannak. 
Az állami tanítóképzők modern épülete, tökéletes felszerelése, a nyújtott ked
vezmények nagysága könnyen azon veszedelemmel járnak, hogy az állami 
intézet felszívja az ifjúság jeleseit, mi pedig az onnan kiszorulókkal kell hogy 
megelégedjünk. A felekezeti tanítóképzők tanuló anyaga tényleg gyengébb, 
mint az állami tanítóképzőé. Ök a tavaszi hónapokban lezárják a felvételi ak
tákat, mi pedig azokon kívül, kik elvből és meggyőződésből jönnek hozzánk, 
megkapjuk a gyengébb anyagot. De vájjon nem gondolunk-e arra, hogy nö
vendékből lesz a tanító s hogy a tanító adja meg népiskoláink értékét és 
jellegét. Eddig sikerült egyházunk érdekét buzgó, értékes tanítói karral meg
védelmezni. De szükséges, hogy tanítóképző intézeteink fejlesztésével, felsze
relésével, a tanulók részére megfelelő kedvezmények létesilésével ezt a jöven
dőre is biztosítsuk.

Iskoláink története azt bizonyítja, hogy az internátussal egybekötött isko
lák emelkedést, az internátus nélküliek esést mutatnak. Régi soproni főgimná
ziumunk az 1907—1908. tanévben 350 nyilvános tanulóval kezdette meg tan
évét s 10 év múlva a nyilvános tanulók száma 258 ra esett. — Ellenben a 
felsölövői főgimnázium növendékeinek száma dacára a háborúnak, 32 növen
dékkel 200-ra emelkedett, a bonyhádi főgimnázium növendékeinek száma 
pedig 371-re Az internátusok jelentőségét a háborús és háború utáni gazda
sági helyzet még inkább növeli. A gazdasági érdekeken kívül egyházi érdek 
is követeli az internátusok felállításának programmba iktatását. — Az a régi 
tanítási mód, midőn a számtan és földfajz tanítása is valláserkölcsi igazságok 
hirdetőjévé vált s minden tanrendbe osztott óra családias együtílétben egye
sítette a növendék sereget azzal a professzorral, kinek egyénisége követésre 
hivó erővel sugározta szét gondolkodásának és egyéniségének valláserkölcsi 
erejét, fájdalom, letűnt. Jólehet most is ugyanezen várakozással és remény
séggel tekintünk tanáraink működése elé, mégis szükséges, hogy az egész 
tanítási rendszer megváltozása következtében a valláserkölcsi egyházias lelkű- 
leire nevelés biztosítékait az internátusi szervezetben keressük. Nem a hajlék
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cs nem az együttlakás, hanem a megfelelő egyéniség közvetlen hatása s a 
tervszerű munkálkodás az, amitől a kívánt eredményt várjuk.

Kőszegi leánynevelő intézetünk kezdettől fogva internátűssal van egybe 
kötve. Felsőlövői tanintézeteink és bonyhádi főgimnáziumunk szintén interná- 
tussal kapcsolódnak. Hogy e tekintetben a vállvetett, erőteljes munka mit 
eredményezhet, annak bizonyságául megemlítem, hogy az utóbbi internátus 
évi 590 K-ért képes bennlakást, élelmezést, mosást stb. biztosítani a növen
dékek számára. A tanulók folyton emelkedő száma pedig bizonysága annak, 
hogy az iskola az internátusbán birja erősségét. Soproni főgimnáziumunk mind
eddig internátus nélkül dolgozott. Közélelmezése volt ugyan, de internátusi 
hajlékba nem gyűjtötte össze növendékeit. A fegyelmezés és ellenőrzés nehéz
ségein kívül elvesztette az intézet a növendékekkel való 'állandó érintkezés 
lehetőségét is s elvesztette annak lehetőségét, hogy a tanulók leikét a min
dennapi együttélés fonalával köthesse az egyházhoz s annak valláserkölcsi 
világnézetéhez. Pedagógiai előrelátás és buzgóság a múlt tanév végén elhe
lyezte a soproni Diákotthon alapkövét. Tanítványok hálája, buzgó ev. egyház
tagok áldozatkészsége néhány téglasort már reá rakott az alapra. Iskola-poli
tikánk egyik programmpontját kell abban látnunk, hogy ezt az otthont iskolai 
internátussá fejlesszük s ebben állítsunk erőteljes kőpillért soproni főgimnáziu
munk mellé.

A leánynevelés kérdése az utolsó esztendőben lényeges átalakuláson 
ment keresztül. Az átalakulást gazdasági és világnézeti változás okozta. Mig 
a leányiskola régi típusa az általános műveltség, a kedély és jellemképzést 
szolgálta, addig az uj típus a reális életpályára nevelést tűzte ki feladatává. 
Megoszolhatik a vélemény arra nézve, vájjon ez az iskola átalakulás a kívánt 
irányban szolgálja-e a leányok, a női nem és az egész emberiség érdekeit. 
Ha a régi, talán sok tekintetben elavult érveket mellőzzük is és nem szólunk 
koponya mérésekről, agyvelö súlyokról, a test és agysúly arányszámairól, 
mindenesetre igaznak kell elismernünk azt a régi megállapítást, hogy minden 
fizikai különbség pszichikai különbözőségre vezet s az idegerő állomány 
jellem- és képességbeli különbséget eredményez Ezt az igazságot nem tö
rölheti el sem a gazdasági átalakulás, sem a szociológia jelszava, sem a ne
velési rendszer és a társadalmi felfogás divatos változása. A természet és az 
emberi természet örök törvényei erősebbek a gazdasági és szociális válto
zásoknál.

Egyházkerületünk kőszegi leányiskolánkat felső leányiskolává és leány- 
gimnáziummá alakította át. Az uj leányiskolái típus az állam által eléje 
adott tanrendszerben készen kapja munkálkodási programmját. De vigyázzunk, 
nehogy a készen átvett programúiban elveszítsük minden egyházi iskola 
állandó és megmaradó programmját. A gimnáziális oktatás a maga ismeret 
közlése mellett adja meg a lélek és jellem vallásos és egyházias alkotórészeit. 
Leányiskolában csak az igazi női eszményre nevelés lehet a végső cél. Ez 
az eszmény abban a megragadó bethániai képben bontakozik ki szemeink
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előtt, mely Mária és Mártim egyéniségének Jézus szavaiban való harmonikus 
egyesítését mutatja. Mikor a leány-gimnázium szót iskolánk homlokára 
illesztjük, gondoljunk a pietista Franke 1700-ban alapított ginéceumára s 
s ismerjük meg, hogy a leánynevelés legnagyobb feladata ma is ugyanaz : 
a lélek szépítése, a vallásos jellem kiképzése s a tanulmányi feladatok mel
lett annak a nagy szükségletnek megközelítése, hogy az ev. nő egyházias, 
vallásos, meleg lelkű, érző szivü, erős jellemű evangélikus nő maradjuii a 
családban, a társadalomban, a nemzet közösségében. Egyházunk a nőktől 
sokat vár. Egyházunk jövendőjének egy része az édesanyák és hitvesek ke
zébe van elhelyezve Leányközépiskolánktól pedig azt várjuk, hogy a mi re
ménységünk ne legyen hiábavaló. Azt várjuk, hogy Fébéket, Priscillákat és 
Máriákat neveljen, akikről Pál apostol azt mondotta: hogy a gyülekezet szol
gálói, neki pedig munkatársai a Krisztusban, kik vele együtt a gyülekezetben 
sokat munkálódtak.

Iskola politikánk körébe tartozó kötelességekről szólva, nehogy a külön 
megemlítés mellőzése félreértésre adjon okot, kijelenteni, hogy felsölövői és 
bonyhádi tanintézeteink erősítését is az egyházkerület iskola-pfograminjába , 
tartozónak tekintem. Különös fontosnak ítélem felsőlövői tanítóképző intézetünk 
válságos ügyének komoly vizsgálatát és az intézet fennállásának biztosítását 
Ha egyházkerületünk nem léphet is fel az iskolafenntartóság intézkedő jogai
val, lelkiismeretére ránehezedik ez a kérdés: egy 72 éves evangélikus iskola 
megmaradása, avagy sírba dőlése.

Iskola-politikánk eddigi pontjait a meglévő helyzet adta. De érezzük, 
hogy egy előrelátó iskolapolitika nem merülhet ki az adott helyzet elfogadó
ban, s a meglevő intézmények erősítésében. Jólehet egyházkerületünk anyagi 
helyzete ez idő szerint egyáltalában nem teszi lehetővé uj iskolák fel
állítását, iskola-politikánknak mégis számolnia kell az egyház netalán előálló 
újabb szükségleteivel. Ebből a szempontból is örömet és megnyugvást jelent 
számunkra a soproni gyülekezet törekvése, mellyel saját erejéből ev polgári 
leányiskolát kíván felállítani.

Kérdés, hogy vájjon a világháború okozta nagy gazdasági és világnézeti 
átalakulás nem állitja-e az eddiginél élesebben homloktérbe a tanitónöképzö 
intézetet, melyben különben is mindenkor igazi egyházi szükséglet megnyilat
kozását láttuk. A háború szükségképen megapasztja a férfi munkaerők szá
mát. Az ipari és kereskedelmi élet várható nagy fellendülése ,s a fokozott 
erővel érvényesülő anyagias gondolkozás és vállalkozási szellem bizonyára 
nem kedvez annak az életpályának, mely a nemzet napszámosának egész 
élete munkájáért csak kevés anyagi ellenértéket képes biztosítani. — Mindez 
könnyen eredményezheti a tanítóképző intézetek elnéptelenedését s a tanítónő 
képzés feladatának előtérbe nyomulását. A női lélek egyéni képességei a nőt 
különben is erre a tanító és nevelő munkára képesítik. Ha egyházunk meg
felelő érzékkel és hozzáértéssel ragadja meg ezeket a női képességeket, úgy az 
egyházi és gyülekezeti élet bizonyára végtelen sok fejlődési lehetőséget nyer
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a női lélek meleg vallásos kedélyének értékesítése által. Nem tekinthetem vé
tlenségnek, hogy a kiépített kultúrájú, de egyszersmind a gazdasági tevé
kenységben erős nemzeteknél a tanítónők száma eddig is tekintélyes volt, sőt 
némely helyen meghaladta a tanítók számát. — Angliában 1891 ben 144000 

' tanítónővel szemben 51000 tanító működött Északamerikában 154000 tanító - 
' nővel szemben 73000 tanító. Franciaországban is 88000 tanítón kívül 82000 
* tanítónő működik. Németországban pedig 151825 férfi tanító mellett 66138 
4 tanítónő végzi az iskolai oktatást. Kérdés, hogy a háború után kialakuló hely

zet nem állitja-e egyházunkat is azon feladat elé, hogy az esetleg elnéptele
nedő tanítóképző intézeteken kívül a tanitónöképzésre fordítsa anyagi és 
erkölcsi erejét.

Szarvason megnyílott az első ev. tanítóképző intézet — Ez egyházunk 
szükségletét egyidőre bizonyára kielégíti. Anyagi helyzetünk nem is engedné 
meg, hogy hasonló intézetet állítsunk. De kísérjük figyelemmel az idők folyá
sát. Egy pillanatra se veszítsük szem elöl egyházunk nagy szükségleteit és ne 
felejtsük, hogy az anyagi erőtlenség eltemetheti, de meg nem szüntetheti a 
szükségérzetet.

Iskolai politikánk nem merülhet ki saját iskoláink munkájában, hanem 
ki kell terjednie a más iskolába járó ev. növendékek lelki életének és vallásos 
fejlődésének biztosítására. Az állami tanítóképző, az állami és zárdái tanilónö- 
képzö intézetekben tanítók, tanítónők végeznek s nyernek diplomájuk jogán 
feljogosítást ev. népiskoláinkban a tanítói katedra elfoglalására. Hol van itt 
legnagyobb egyházi érdekünk biztosítása? A középiskolák növendék seregei 
is néhány vallás órában nyerik el azt, ami élet és jellem alakulásukra s ezzel 
együtt egész egyházunkra elsőrendűen fontos. A hitoktatást illetőleg a múltra 
tekintve sok történt, a jövőt tekintve még mindig nagyon kevés. A szervezés 
hiányos. Sok és különféle iskolával biró városi gyülekezeteinkben a gyüleke
zet terhe és kötelessége a hitoktatásról való gondoskodás. Az egyházkerület 
a rendelkezésére bocsátott hitoktatói dijakból épen a városi gyülekezetek hit
oktatói szükségleteit nem képes fedezni. Különben is kérdésessé válik az 
eredmény. Vagy a lelkész erején felül van terhelve, s munkaereje és ideje a 
lelkészi hivataltól el van vonva, — jólehet az ifjúság nevelésében a jövendő gyü- 
lehet nevelését látjuk s azt lelkipásztori munkának érezzük,- - vagy pedig fiatal, 
tapasztalatlan kezekre hárul át a képzettségen kívül gyakorlatot és tapasztala
tot igénylő tanítási munka, melynek eredményességét a sok személyváltozás 
még kérdésesebbé teszi. Megnyugtató eredményt csak akkor várhatunk, ha 
iskolaprogrammunkba beléillesztjük a városi gyülekezetek hitoktatói állásainak 
végleges rendezését s azokat állandó, megfelelő egyénekkel betöltjiik.

Ezen iskolaprogramm megvalósításához kettő szükséges: lélek és pénz. 
A feladat egyrésze minden külön anyagi áldozat nélkül is megvalósítható, 
tisztán az egyéniség erejével, az egyházias lelkűiét épitö hatalmával. De azután 
vannak olyan feladatok, melyek a vallásos nevelő egyéniség erején kívül ha
tározott anyagi áldozatot követelnek.
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Iskoláink pénztára újabb megterlieltetést nem bir cl. Sőt kérdéses, váj
jon biztosíthatók lesznek-e az eddigi fenntartási segélyek? A helyzetet megne
hezíti az a körülmény, hogy csak a fenntartási államsegélyt élvező középisko
lák élnek meg saját biztos tételeken nyugvó költségvetésükből, ellenben a felső
lövői tanítóképző intézet fenntartásáról az iskola fentartósága gondoskodni nem 
képes, főgimnáziuma is szükséget lát, a soproni tanítóképző intézet és a kőszegi 
leány-középiskola évi szükséglete pedig csak idegen pénztárakból történő átuta
lásokkal fedezhető. A soproni tanitóképzőintézet az egyházkerületi államsegély
ből 12000 s a közigazgatási pénztárból ugyancsak 12000 koronát, a kőszegi 
leányközépiskola pedig az egyházkerületi államsegélyből 12000, a közigazga
tási pénztárból 16000 korona segélyt nyer. És még igy is a soproni tanító
képző intézet 8024 korona 90 fillér, a kőszegi felsőbb leányiskola pedig 

'5730 korona 67 fillér tulkiadással zárta le számadásait. Az egyházkerület 
mindenesetre helyesen s bölcsen cselekedett, midőn egyházunk jövendőjét 
biztositó tanintézeteit részesítette anyagi támogatásában, de aggodalmat kelt 
hogy ez a tekintélyes összegig emelkedő segélyezés oly pénztárak megterhel- 
tetésévél és meggyengítésével jár. melyek egészen más feladatot vannak 
hivatva szolgálni, melyeket épen ezért állandó segélyalapul tekinteni nem 
lehet.

De vájjon mi okozza iskoláink anyagi helyzetének rohamos megromlá
sát? A kérdésre az intézetek bevételi számadásainak főtételeivel-válaszolok s 
azután levonom azokat a következtetéseket, melyek további kötelességünk irá
nyítását megszabják.

A theo l. a k a d é m iá t az egyetemes egyház segélye és saját alapítványainak 
jövedelme biztos alapra helyezi. Az egyházközségek járulékaiból 5854 K 38 
fillért kap, az egyházkerülettől 3040 koronát, az egyetemes egyháztól pedig 
23268 kor. 33 fillért. Szükséglete ez időszerűit nincsen. A  s o p r o n i fő g im n á z iu m  
az egyházközségek járulékaiból 5590 koronát nyer, az államsegélye pedig 
55050 korona. Látszólag 1621 korona 37 iillér pénztár maradvánnyal zárta 
számadását, de épületbér címen rendkívüli bevétele 5409 korona 20 fillér volt, 
Tehát ezen rendkívüli bevétel nélkül pénztárát tulkiadással zárta volna. A  so p 
ro n i ta n ító k é p z ő  in té ze t az egyházközségek évi járulékaiból 9201 kor 19 fil
lért kap, államsegélye pedig 16828 kor. 98 fillér. Az egyházkerület 24000 ko
rona rendkívüli segélye dacára 8024 kor. 90 fillér tulkiadással zárta számadá
sát, jólehet az intézet száí és százféle szükséglete egyáltalában nem nyert 
kielégítést. A k ő s z e g i fe lső - le á n y is k o la  az egyházközségek évi járulékaiból csak 
1250 koronát kap, az egyházkerület egyéb pénztáraiból 28000 koronát, az 
egyetemes egyháztól 4500 koronát, az államtól pedig 17348 koronát s dacára 
ennek, pénztárát 5780 kor. 66 fillér tulkiadással zárta.

A felsőlövői tanintézetek s a bonyhádi főgimnázium számadásait, mint 
nem az egyházkerület fennhatósága alá tartozókat, ez alkalommal nem is veszem 
figyelembe.
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Az'egymás mellé állított számadatok élénk világításba helyezik iskola
politikánk pénzügyi oldalát. Azt látjuk ugyanis, hogy iskolafejlesztésünk az 
állam segítségével történt. Az egyházi-iskolái alapítványokat nem számítva, 
egyházkerületünk gyülekezetei évenként kerek számban 22000 korona összeg
gel járulnak hozzá iskoláink fenntartásához, ellenben az állam saját iskoláink 
részére'89218-98 K évi államsegélyt biztosit. Ennek az államsegélynek eme
lését nem igen várhatjuk. Fiú középiskoláink államsegélye a szerződés bizto
sítása alapján fokozatosan emelkedik ugyan, de vele együtt emelkednek az 
állam által előirt követelések. A tanítóképző intézetre s ez idő szerint a felső 
leányiskolára vonatkozólag kimerül az államsegély a tanár-fizetési, felszerelési 
és építési államsegélyben, de fenntartási államsegélyre nem számíthatunk. 
A leánygimnázium fenntartása pedig teljesen az egyház anyagi terhét képezi. 
Az államtól tehát nem várhatunk újabb segítséget.

A baj tehát abban rejlik, hogy az egyházakra kivetett iskolai adót, 
bizonyára a gyülekezetek szegénysége' s az újabb kivetés nehézkessége miatt, 
leszögezett végleges összegnek tekintették. Az egyházközségek 22000 K át 
kitevő iskolai járuléka abban az időben fedezte is a szükségletet. De azóta az 
iskolák száma s a velük szemben támasztott követelés is elégtelennek mutatta 
ezt az összeget. Uj feladatok és uj követelések léptek elénk s iskola politikánk 
megakadását tulajdonképen az magyararáza, hogy az egyházkerület ezeknek 
az emelkedett iskolai szükségleteknek anyagi következményeit nem vonta le 
és nem tette a gyülekezetre való kivetéssel egyházi közteherré

Ha' iskolapolitikánkat ki akarjuk építeni s iskolánk elé kitűzött program- 
inunkat meg akarjuk valósítani, úgy csak önmagunkra támaszkodhatunk s az 
anyagi fedezetet nem már meglevő tőkéink jövedelméből, hanem egyházunk 
uj tehervállalásában kereshetjük.

Az eddigi iskolai adó, mely a gyülekezetekre kivettetett, s mint az ösz- 
szesitett főiskolai pénztár javára eső összeg ismeretes, a gyülekezetek békés 
nyugalmának megzavarása nélkül bajosan volna felemelhető. De megoldhatja 
a kérdést egyházunk közönsége, ha nemes elhatározással kimondja, hogy egy 
házunk iskolaügyét szolgáló, csekély összegű kulturadót vállal magára.

Az igazság tulajdonképpen azt kívánná, hogy a kulturadó ugyancsak a 
rendes adókulcs szerint vettessék ki. Ezen esetben az egyházi adóval együtt 
emelkednék az iskolai kulturadó is. Úgy érzem azonban, hogy ez a meg
oldási forma bajosan volna kivihető. Ezzel szemben célszerűnek mutatkozik 
egy határozott összeg megállapítása, melyet minden adófizető ugyanazon 
összegben fizetne be a gyülekezet pénztárába. Például leghelyesebb volna, 
ha minden gyülekezet közgyűlésén elhatározná, hogy a reformáció négyszá
zados jubileuma emlékére a 4 kor -nál kezdődő egyházi adókat egy korona 
egyházi kulturadóval terheli meg. Ettől kezdve a gyülekezet évenként minden 
külön határozat nélkül mindenkire egy koronával nagyobb egyházi adót vet 
ki, s a kulturadó címén befolyt összeget beszolgáltatja az egyházkerület pénz
tárába. Egy korona ! Családfőként csak egy korona és mégis magasztos munka
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erőadója. Az ilyenformán évről-évre biztosított összegből megfelelő támogatás
ban tudnánk részesíteni egyházkerületünk területén működő összes tanintéze
teket. Kiépítenénk, megerősítenénk, versenyképessé tennénk soproni, felsőlövői, 
bonyhádi, kőszegi iskoláinkat s megújított fegyverzettel, megerősített lélekkel 
újra oda helyeznénk őket abba az első harcvonalba, hol nemzeti és egyházi 
kultur érdekeink győzelméért kell megvívni a jelen és jövendő harcát.

A reformáció négyszázados jubileumát ünnepeljük. Ünnepi hangulatunk
ban a hála és hűség érzelmei mellett feltörnek szivünkből a számadásra hivó 
kötelességek is. Elénk lép Luther Márton hatalmas alakja s lelkiismeretünk
ben felújítja azokat a nagy igazságokat, melyeket „A keresztyén iskolák állí
tása s fenntartása ügyében“ Írott munkájában foglalt össze a minden idők 
evang. egyháza számára. — Az ő szava szól hozzánk : „Annak okáért kérlek 
titeket mindnyájatokat, kedves uraim és barátaim, az Istenért és a szegény 
ifjúságért, ne tartsátok ezt az ügyet csekélységnek, amint sokan teszik, nem 
tudván, hogy mit akar a világ Fejedelme. Mert komoly és nagy dolog ez. 
Krisztusnak és a világnak ügye fordul meg azon, hogyha mi az ifjúságon 
segítünk és lendítünk s azzal voltaképpen rajtunk is és mindeneken se
gítve lesz.“

Vájjon az iskolák egyháza nagyot, avagy lehetetlenséget kiván tagjaitól, 
midőn a reformáció négyszázéves jubileumán mindenkitől egy koronát kér : 
„az Istenért és az ifjúságért!“ A szeretet szavával hívom magam mellé hű 
munkatársaimat, a lelkészeket, felügyelőket, tanítókat : „kedves uraim és ba
rátaim“ és kérve kérem őket, lássák meg ebben a dologban egyházunk nagy 
dolgát és ismerjék meg, hogy a felvilágosodást, emberszeretetet, tudást és 
erkölcsöt szolgáló iskoláink ügyén „a Krisztusnak és a világnak ügye fordul 
meg.“ Hozzák és hozassák meg gyülekezetükkel ezt az értékes jubileumi aján
dékot : Istenért és az ifjúságért !

Ez a reformációi felhívás és a nyomában ébredő reformációi elhatározás 
megajándékozhatja egyházkerületünket a leghatalmasabb jubileumi alkotással 
és kezébe adhatja az egyházkerület területén munkálkodó középiskolák fejlesz
téséhez és megerősítéséhez szükséges anyagi feltételeket.

cS. H á b o rú s  ta n fo ly a m o k , v iz s g á k . A vallás és közokt. miniszter ur a 
katonai szolgálatra bevált és hadbavonult növendékek részére 2257—917. ein. 
és 8687—917. számú rendeletéivel külön tanfolyamokat rendezett s az osztály- 
bizonyitványok, valamint képesítők és érettségi bizonyítványok megszerzését 
megkönnyítette. A vizsgákon a kormány eltekintett külön miniszteri biztos 
kiküldésétől, s a miniszteri biztosi teendők ellátásával az igazgatót bízta meg. 
A soproni tanítóképző intézetben február hó 26-án tartott osztály- és tanké- 
pesitő vizsgálaton elnöktársammal együtt résztvettem, a többi vizsgálatokon, 
valamint a rendes tanképesitö és érettségi vizsgálaton megbízott által képvi
seltettem magamat.

9 . K á n to rk é p z é s  a z  á l la m i ta n í tó k é p z ő  in té ze te k b e n . A vall. és közokt. 
miniszter ur 22415 917. számú leiratában arról értesített, hogy az állami ta-
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nitóképzö intézetekben az ev. vallásu tanulók kántori képzését réformálni kí
vánja. Kárpáti Sándor soproni tanítóképző intézeti tanár és Kapi Gyula ny. 
tanítóképző int. igazgató urak munkálata alapján elkészítettem a kántorkép
zésre vonatkozó s részletekre is kiterjeszkedő javaslatomat s azt a tanügyi 
kormányhoz felterjesztettem. Egyszersmind egyházunk nevében köszönetét 
mondottam azon egyházunkra is áldásos intézkedésért, mellyel a miniszter 
ur a kántorképzés ügyét felkarolni szíveskedett.

10. I .c á n y  m a g á n ta n u ló k  fe lv é te le  a  f iú -k ö z é p is k o lá k b a . A vall. és közokt. 
miniszter 175000 917. sz. a. közölte azon rendelettervezetet, mellyel leány 
magántanulóknak a fiu-középiskolákba való felvételét és az előadásokra való 
bejárását kívánja szabályozni. Felterjesztésemben, hivatkozva egyházunk auto
nom jogaira, kifejtettem ugyan a rendelet egyes pontjaira vonatkozó, egyhá
zunk érdekében szükségesnek vélt megjegyzéseimet, de ugyanekkor jeleztem, 
hogy egyházunk e kérdésben elfoglalt állásfoglalását az egyetemes közgyűlés 
fogja megállapítani. A rendelettervezetet a főiskolai nagybizottság határozati 
javaslatával az egyházkerület közgyűlése elé terjesztem.

11 . R o k k a n t  ta n u ló k  fe lv é te le  a  ta n í tó k é p z ő  in té ze tekb e . A vall. és köz
okt. miniszter 90312 917. számú leiratában közli azon rendelkezését, mellyel 
megrokkant tanítóképző intézeti növendékeknek az intézetbe való visszavételét, 
továbbá a megrokkant tanulóknak az intézetbe való felvételét szabályozza. A 
kérdésben való állásfoglalás a tanítóképző intézeti Rendtartás 14. §. a) 
pontjának megváltoztatásával, illetőleg kiegészítésével kapcsolódik, igy tehát 
az egyetemes közgyűlés jogkörébe tartozik. Hogy azonban az uj tanév készü
letlenül ne találjon, hogy az egyházkerületünkben munkálkodó tanítóképző 
intézetek az állami tanítóképző intézetekkel egyöntetűen járjanak el, utasítottam 
a tanítóképző intézetek igazgatóit, hogy a háborúban megrokkant növendé
keket az elö-tanuimányuknak megfelelő osztályba folyamodásuk esetén újból 
felvegyék. Folyamodásukhoz csatolandó a részletes orvosi bizonyítvány. A 
tanítóképző intézet I. osztályába felvételre jelentkező, a szükséges szabályszerű 
előtanulmányokat igazolni tudó rokkantak felvétele tárgyában az intézeti or
vosból, az intézeti igazgatóból és a pedagógiai tanárból álló bizottság dönt. A 
vizsgálat megejtése után folyamodó kérvénye s annak mellékletei az egyház
kerületi főhatósághoz terjesztendők. 25 évnél idősebbek rendes tanulói minő
ségben nem folytathatják tanulmányaikat.

Az egybázke,riilet közgyűlése bizonyára átérzi e kérdés fontosságát s 
melegen érző szive szerint oly határozatot hoz, mely védelmet és életfenn
tartást biztosit rokkant tanulóinknak.

12. A  ta n á r o k  h á b o rú s  seg é lye zé se . A v. k. miniszter ur 70972 917. V. 
és 732511VI. b. sz. a. összes tanárainkra (theol. akad. tanárok kivételével) 
kiterjesztette a ruházatbeszerzési és családi segélyt. Theológiai'akadémiai 
tanáraink részére ugyancsak kérvényeztük ezen segélyek engedélyezését. Az 
ügyre aktaszeriien ugyan még nem érkezett válasz, élő szóval azonban 
azon sajnálatos értesítést nyertem, hogy a folyamodást a miniszter elutasítja.
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13. A  leányiskolák vallásiam tananyaga. A leányiskolái, típusok meg
változtatása szükségessé teszi, hogy egyházunk a vallástani tananyagot a hét 
osztályú felsöleányiskola, leánygimnázium és női kereskedelmi iskola részére 
megállapítsa. Hívja fel egyházkerületí közgyűlésünk erre az egyetemes egyház 
figyelmét

14. A theol. fakultás. A tlieol. fakultás kérdését az utóbbi idő kedvező 
megoldás elé állította. A vall. és közokt. miniszter kinyilatkoztatta, hogy egy
házunknak a theol. fakultásra való jogát elismeri s .a tárgyalásokat egyhá
zunkkal hajlandó megindítani. A julius hó 3-án tartott bizottsági gyűlés ezen 
tárgyalásra szükebbkörü bizottságot küldött ki, melynek tagjai között Bancsó 
Antal theol. akad. igazgató úrral alulírott is helyet foglal. Magánértesülésünk 
van azonban arról, diogy a fakultás felállításának még mindig nagy nehézsé
gekkel kell megküzdenie. De hiszem, hogy elvitathatlan jogunk és igazságunk 
végre is minden ellenkező és ellentétes irányzattal szemben diadalmaskodik s 
egyházunk ezen nagy elvi jelentőségű ügye kedvező megoldást nyer.

A fakultás felállításának kérdése természetszerűleg megoldaná soproni 
theológiánk jövendőjét is. A vall. és közokt. miniszter ur nyilatkozata szerint 
a pozsonyi egyetemen mielőbb kiépül a filozófiai fakultás s igy megtaláljuk 
azt az ellenértéket, melyért érdemesnek Ítéljük soproni theol. akadémiánkról 
lemondani. Amennyiben a fakultás kérdése a közel jövőben nem nyerne meg
oldást, úgy részint az akad. hallgatók csekély száma, részint a lelkészképzés 
céltalanul költséges volta ellen való kötelességszerü védekezés, szükségessé 
tenné az, akadémiák egyesítésének újabb megvitatását.

Külön is megemlítem, bogy theol. akad. tanári karunk külön felterjesz
tésben foglalkozott theológiánk és egyházkerületünk jogainak biztosításával. 
Ezen felterjesztés a főiskolai nagybizottság határozata alapján a theol. fakul- 
tási bizottság elé került.

15. A népiskolák működése. A népiskolák működéséről az egyházkerületí 
népiskolai bizottság jelentése részletes képet tár elénk. A magam részéről is 
elismeréssel kell megemlékeznem tanítóink odaadó, buzgó munkálkodásáról. 
Ugyanekkor hálás köszönetét mondok azon lelkészeinknek, kik a katonai szol
gálatot teljesítő tanítók helyett a tanítás nehéz munkáját elvégezték. A vall', 
és közokt. miniszter ur 7108—917. ein. számú leiratában fejezte ki háláját és 
elismerését.

2304—917. sz. a. részletes jelentést kértem be az egyházmegyéktől a 
szünetelő iskolákra vonatkozólag. 2509—917. sz. a. pedig ismertettem az es
peres urakkal azon feltételeket, melyek mellett az államtól állami tanerők ki
rendelését kérhetjük.

Eddig 30 teljesen szünetelő iskola van bejelentve. — Mivel azonban a 
felmentések revíziója még nem nyert elintézést, félő, hogy ez a szám még 
emelkedni fog. Az esperes urakkal és az iskolaszékekkel egyetértőig mindent 
el fogok követni, hogy lehetőleg minden iskolánk tanításban részesíthesse 
gyermekeinket.

4*
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16. Alapítványok iskoláink javára. Iskolai intézményeink javára az elmúlt 
évben is meghozta a hitbuzgóság a maga áldozatát. A kőszegi leányiskola 
tantestülete az iskola felszerelési alapja javára saját maga nagylelkű megadóz
tatásával 10000 kor. alapítványt tett. Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész 
és neje a kőszegi felsőleányiskola javára 200  K, Maróthy László káldi föld- 
birtokos alapítványa növelésére ez évben is 200 K összeget adományoztak, 
Nagy Sándor nemesdömölki lelkész és neje a soproni tápintézet javára 1000 
K alapítványt tettek. Az alapítványokról részletesen tájékoztat a pénzügyi bi
zottság jegyzőkönyve.

Nyugodjék meg a nagylelkű adományozókon Isten gazdag áldása s 
engedje meg, hogy lelkűk nemes gondolata áldásosán tovább éljen alapítvá
nyuk segítő munkájában !

17. Gyülekezeteink és a háború. A világháború harmadik esztendejében 
is lelkiismeretes hűséggel, odaadó áldozatkészséggel és tiszteletreméltó le
mondással teljesítették gyülekezeteink a rendkívüli idők által eléjük szabott 
kötelességeket. Jóleső érzéssel állapítom meg, hogy kötelességteljesitéssel 
méltóképen illeszkedtek bele nemzeti társadalmunk hazafias munkálkodásába.

Lelkészeink és tanítóink szintén fáradhatatlanul munkálkodtak köteles
ségük betöltésében. Buzdították a gondjaikra bízott népet, ébresztették az 
áldozatkészséget, nehéz lemondások, ínséges nyomorúságok közepette erősí
tették erkölcsi ellenálló erejét, vigasztalták a gyászolókat és aggódókat, fel
ölelték az elhagyatott árvák és tehetetlen özvegyek sorsát. Mint gyakorlati 
pályán működő lelkész jól ismerem, minő nagy nehézségek és sokszor le- 
küzhetetlennek látszó akadályok tornyosulnak a lelkészi, tanítói hivatás elé. A 
világháború iszonyatosságának és valláserkölcsi romlásának minden árnyéka 
rásötétedik munkamezőnkre. A mérhetetlen anyagiasság, a családi kötelékek 
meglazulása, az erkölcsi érzés ellanyhulása, az életnyomoruság látásába való 
belefásulás. Annál inkább jól esik lelkemnek, hogy bizonyságot tehetek egy
házkerületünk közgyűlése előtt lelkészi és tanítói karunk odaadó, buzgó és 
minden nehézség és csalódás között is végiglen helytálló kötelességteljesité- 
séről. A világháború az egyházak ügyét még erőteljesebben összeolvasztja az 
egyház lelki vezetőinek egyéniségével és egyéni munkájával Ha a lelkészben 
és tanítóban apai támogatóját találja meg népünk, úgy ezáltal is erősödik 
benne az egyházhoz és valláshoz való ragaszkodás. Egyházkerületi közgyű
lésünk bizonyára örömmel és megnyugvással veszi tudomásul a lelkészi és 
tanítói kar buzgó háborús munkálkodását s hálájával és elismerésével viszo
nozza mind azt, amit egyházunk hű munkásai evang népünkért, gyüleke
zeteinkért és evang. egyházunkért cselekedtek.

Buzdító és irányitó tisztemet magam is igyekeztem lelkiismeretes hű
séggel betölteni. Felhívtam a gyülekezeteket, hogy a gazdasági munka köny- 
nyebb elvégzése céljából háborús gyermekkerteket alakítsanak (1234 917. sz.), 
hogy az ifjúságot a gazdasági munkában való részvételre buzdítsák (1139)917. 
sz.), hogy gyógynövényeket (1236j917.) és konyhakerti terményeket (654|917.
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sz.) termesszenek. Felhívtam a gyülekezeteket a Vörös Kereszt Egyesület 
támogatására. ( 1142|917. és 1230917. sz.), továbbá gyűjtést rendeltem el a 
háború által károsított lelkészek és tanítók segélyezésére. ( 1584|917. sz.) 
Örömmel jelentem, hogy a gyűjtések szép eredménnyel jártak. Felszólítottam 
a gyülekezeteket, hogy a mezőgazdaság köréből hősi halált haltak hátra
maradottjainak segélyezésére ajánljanak fel termésükből némi részt, avagy 
még inkább birtokuk egy kicsiny részének termését fordítsák azok segélye
zésére, kik a családfenntartót elveszítették (2472|917. sz.) Felhívtam a lel
készeket, hogy a hősi halált haltak ügyében kiállítandó minden anyakönyvi 
kivonatot bélyeg- és díjmentesen állítsák ki (659 917. sz.), a tanítókat pedig, 
hogy a háború nagy tanulságait a Pedagógiai Társulat tervezete szerint ké
szült felolvasás gyűjtemény alapján külön előadás sorozatban értékesítsék. 
'Felhívtam gyülekezeteink vezetőit, hogy a hadikölcsön jegyzésre gyülekeze
teinket buzdítsák s a gyülekezetek tőkéivel a jegyzésben ők maguk is ve
gyenek részt (1602 917. sz. 1231917. sz.), hogy a közélelmezés és rekvirálás 
nehézségeivel szemben a népet kitartásra és .türelemre buzdítsák (1145)917. 
sz.), hogy az elhaltak iránti kegyelettől vezéreltetve a Hadisir alapra gyüle
kezeteinket adakozásra buzdítsák. (2454)917. sz.)

1233—917. sz. a. kéjt leiratomban felhívtam a gyülekezeteket, hogy az 
1700. év előtt szerzett történelmi értékű harangokról terjesszék fel kimutatá
saikat. 2451—917. sz. a. kelt jelentésemben pedig buzdítottam gyülekezetein
ket, hogy harangjaikat önkéntesen ajánlják fel a hadviselés céljaira. Egyszers
mind ismertettem a cs. és kir. hadügyminisztérium 16204—917. szánni ren
deletét, mely szerint az összes fel nem ajánlott harangok rekvirálását elren
deli. A hadügyminiszter 20204—Abt. 8—917. szánni rendelete megmásítja 
ezen első állásfoglalását, s kimondja, hogy minden gyülekezetben egy harang 
meghagyandó.

Örömmel jelentem, hogy gyülekezeteink nagyrészt önként felajánlották 
harangjaikat a hadviselés céljaira. Ahol nem ajánlották fel, ott sem a haza
fias áldozatkészség hiánya, hanem részint egyházi szükséglet, részint keserű 
tapasztalás vezette az elhatározást.

Mivel a harangrekvirálásra vonatkozó miniszteri rendelkezést egyházunkra 
nézve sérelmesnek tartottam, a következő felterjesztést intéztem a vallás és 
közokt. minisztériumhoz :

„Ezen alkalommal sajnálattal hozom Nagyméltóságod nagybecsű tudo
mására, hogy az újabb harangrekvirálás akár annak önkéntes, akár kénysze- 
ritett alakját tekintjük is, gyülekezeteinkben a legfájóbb érzéseket keltette. Ezt 
a fájó érzést nemcsak a hagyományok által megszentelt és a vallásos élet 
megnyilatkozásaival szorosan összeforrott természetes ragaszkodás magyarázza, 
hanem egyszersmind két egészen más jellegű mozzanat.

Egyházunk vezetőségét fájdalmasan érinti az a körülmény, hogy a rek- 
virálási rendelet csak az 1700. év előtti harangokra állapítja meg a történelmi 
és művészeti érték alapján az esetleges felmentés lehetőségét. — Evangélikus
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egyházunk az üldözés évszázadain át legdrágább erkölcsi értékeivel szolgálta 
nemzeti társadalmunk mindenkori legszentebb érdekeit anélkül, hogy ennek 
ellenében az állam méltánylását és léte jogosságának elismerését elnyerhette 
volna. Többek között épen templomtornyok építését s harangok beszerzését 
törvényes rendelkezés tiltotta, igy tehát nagyon kevés oly ev. gyülekezet akad 
széles Magyarországon, melynek harangja az 1700. év előtti időszakból szár
maznék. Ebből folyólag előáll az a helyzet, hogy mig más egyházak templom 
tornyaiban tovább is csenghet az Isten imádására hivó harangszó, addig úgy
szólván egész ev. egyházunk kevés kivétellel minden harangját odaadni kény
telen. Nagyméltóságod bölcs belátása mindenesetre meg fogja érteni azt, hogy 
jólehet egyházunk a haza oltárára szívesen hozza meg a legnagyobb áldoza
tokat, mégis az áldozathozatal elosztásában jogosan keresheti és várhatja a 
méltányosság és igazság érvényesülését.

Ugyancsak fájón érinti egyházunk közönségét az a keserű tapasztalat, 
hogy a harangok rekviráíása nem történik egyetemesen alkalmazott elvek 
alapján. Mig evang. egyházaink nagy részében már az utolsó harangra teszi 
kezét a hadvezetöség, addig sok helyen más vallásfelekezetül templomokból 
még egy harangot sem vett igénybe.

Tisztelettel arra kérem Nagyméltóságodat, kegyeskedjék a hadvezetöség- 
gcl egyetértőleg odahatni, hogy a harangok rekviráíása vidékenként és köz
ségenként egy és ugyanazon időben történjék, nehogy a nép érzékenysége és 
elkeseredése sajnálatos megnyilvánulásokra adjon okot

Midőn mindezeket hivatalom kötelezettségének megfelelően Nagyméltó
ságod nagybecsű tudomására hozni szerencsém van, egyszersmind mély tisz
telettel biztosíthatom arról, hogy egyházkerületem és egész ev. egyházunk 
történelmi nagy hagyományaihoz híven a mostani vérzivataros időben is áldo
zatkészséggel és lemondással kívánja szolgálni hazánkat, nemzetünket s jövendő 
létünk nagy ügyét.“

18. Tanítók háborús segélyezése. A kormány tanítóink részére ez évben 
is folyósította a felemelt háborús segélyt, ezenkívül 1870—917 M. E. számú 
leiratával a ruházat beszerzési segélyt, 70051 —917. VII. d. számú rendeletével 
pedig a családi pótlékra jogosultak kimutatásának felterjesztését is kérte. A 
kimutatásokat felterjesztettem.

19. Egyházlátogatás. Egyházlátogatást tekintettel az idő rövidségére, 
mindezideig nem végezhettem. Mégis alkalmat találtam arra, hogy soproni, 
győri gyülekezeteinket, továbbá dombóvári és kaposvári missziónkat meg
tekintsem Hálával gondolok a látogatásaim alkalmával velem éreztetett sze- 
retetre és örömmel emlékezem meg a gyülekezeti életben mindenütt tapasztalt 
hitbuzgóságról és tevékenységről.

Hivatalomnak fontos feladatát látom abban, hogy gyülekezeteinket egyen
ként megismerjem, a magam szemével lássak, a magam leikével ítéljek. 
Ezért dacára a háború által támasztott akadályoknak, az egyházlátogatás fel
adatát a közel jövőben teljesíteni kívánom.



31

20. Misszió pontok cs misszió gondozás. Misszió gyülekezeteink műkö
dése az eddigi keretek közt folyt. Nem sorolom fel őket, csak annyit említek 
meg, hogy mindannyi ezután is reászorul az egyházkerület támogatására. Sőt 
az lenne kívánatos, ha segélyeiket felemelhetnénk, s ezáltal lehetővé tehetnénk 
erőteljesebb munkálkodásukat.

Négy uj gyülekezet várja önállóságának kimondását.
1. A kaposvári gyülekezet adatai nem ismeretlenek az egyházkerület 

előtt. Eddig a reformátusokkal együtt munkálkodtak, különválásuk óta a hí
vek áldozatkészsége nemcsak a gyülekezet szervezésében mutatott tekintélyes 
fejlődést, hanem egyszersmind lehetővé tette, hogy külön kis imaházban 
tan hassák istentiszteletüket. A vallásos élet szintén emelkedést mutat. Az 
istentiszteletek látogatottak; voltak külön háborús istentiszteletek és vallásos 
esték is A gyülekezet önállósítását a többi felekezetek erőteljessége, továbbá 
a különféle iskolák nagy száma, a városban elhelyezett katonaság, a kórház 
stb. sürgeti A gyülekezet lélekszámá 612, az iskolába járó ev. növendékek 
száma 121. A gyülekezet anyásitása uj terhet nem jelent, de feltétlenül biz
tosítandó az egyházkerület részéről eddig is élvezett segély.

2., A dombóvári gyülekezet helyzetét szintén ismeri az egyházkerületi 
közgyűlés. E gyülekezetünk is a reformátusokkal való egyházi közösségből 
vált ki s önállósította magát. A hívek száma 590, kik közül 230 lakik Dombó
váron, 200 Szabadiban, 160 a szórványokban. A gyorsan fejlődő városban 
(1910-ben a lakosok száma 4000, 1914-ben 8300) van zárdái elemi iskola, 
zárdái kereskedelmi tanfolyam, kath. főgimnázium, állami elemi, kath. magán 
elemi, kath. ;polg. leányiskola. Az evang tanulók száma 56. A gyülekezet 
tagjai nagy buzgóságot tanúsítanak, önmagukat megadóztatva gyűjtik a külön
böző alapokat. Fenntartási alapja 2686 K 50 fillér, templom alapja 11743 K 
12 f, temető alapja 550 K 82 f, egyházi adójuk 887 K. Az istentiszteleteket 
szorgalmasan látogatják s boldogan kapcsolódnak bele az egyházi közösségbe.

A kedvező vonatösszeköttetések lehetővé tették volna Kaposvár és Dombó
vár egyesítését. Most azonban kár lenne a külön is fejlődésnek induló, ön
állóságra vágyakozó gyülekezetek belső békéjét megzavarni.

3. Nagyhnjmás. A mekényesi gyülekezethez tartozó Nagyhajmás leány
egyház önmaga kéri anyásitását. Önállóságra törekvésének története gyönyörű 
példája az evangélikusok áldozatkészségének, de egyszersmind bizonysága 
annak is, hogy az evangéliom áldásával való megismerkedés és az egyházi 
életben részesedés boldogságának átérzése a legerőteljesebb mozgatója a gyü
lekezetek alakulásának. Ezen gyülekezet iskolájába egy segédlelkész rendel
tetett ki a tanító helyettesilésére. Midőn azután a hivek nemcsak tanítót, ha
nem papot is nyertek benne és megismerték az Isten igéje hallgatásának bol
dogságát, kijelentették, hogy önálló gyülekezetté alakulnak. — Az államsegély 
kiegészítésre sem tartanak igényt. Felajánlották a lelkészi állás jövedelméül a 
lakást udvarral, kerttel és belsőséggel együtt, 30 mérő búzát, 30 mérő rozsot, 
20 mérő tavaszit, 4 méterül kemény hasábfát, kél szekér szalmát, 1600 kor,
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készpénzt és a stóladijakat. A mekényesi gyülekezet békességgel elbocsátja volt 
leányegyházát, igy tehát semmi akadálya sem lehet annak, hogy egyházkerü
letünk Nagyhajmás anyásitását kimondja. Isten iránt hálával, gyülekezetünk 
vezetői iránt elismeréssel telik meg lelkünk, midőn a reformáció e csodálatos 
szép alkotása előtt megállunk. Az Isten kegyelme töltse meg a hívek seregé
nek lelkét a reformáció minden áldásával !

Vannak azonban olyan missziói pontok is, melyek anyásitásra még nem 
alkalmasak, sőt vannak olyanok is, amelyek soha sem lesznek arra alkalma
sak. De ha a teljes és igazi e^yházias vallásos élet teljességét a gyülekezeti 
életben látjuk is megvalósítva, a végső célt nem a gyülekezet önállósítása, 
hanem a hivek lelki életéről való gondoskodás képezi. Ilyen helyeken, sza
kítva a régi formákkal, uj szervezetek létesítésére van szükség. Ahol a talaj 
még előkészittetlen, avagy az önálló gyülekezet szervezéséhez szükséges anyagi 
erő hiányzik, ahol nincsen középpont, hanem a hívek messze vidéken szét
szórtan laknak, ott missziói segédlelkészeket kell beállítanunk, kik nem az 
anyagyülekezetben, hanem valamelyik alkalmas távolabbi missziói pontba ki
helyezve munkálkodnak, avagy utazó missziói lelkészi állásokat kell felállíta
nunk, avagy megfelelő helyen tanítói állásokat kell létesítenünk, de minden
képpen gondoskodnunk kell híveinkről.

A missziói pontok megkeresésében s szervezésében fontos egyházi 
védelmet és feladatot látok, miért is az alábbiakban összeállítom a szerve
zendő missziói pontokat. Tudom, hogy még ez a programul sem valósítható 
meg máról holnapra, mégis annak kiegészítésére fogok törekedni s mint 
megoldandó feladatokat állandóan szemünk előtt fogom tartani.'

a) Sopronbánfalva. Ágfalva filiája Sopronbánfalva tulajdonképen nem is 
missziói pont, hanem anyásitásra váró leánygyülekezet. Az anyagyülekezet 
lélekszáma 4124, Sopronbánfalváé pedig körülbelül 2000. Az anyaegyháztól 
nincs túlságos messze, mégis szükséges különválása, nemcsak mert lélek
száma nagy, hanem mert a hivek legnagyobb része gyári munkásokból áll, 
az egész község egy nagy munkástelep s igy állandó lelkipásztori gondozásuk 
okvetlenül szükséges. Addig is, mig a gyülekezet önállósítása megtörténhetik, 
segédlelkész kirendeléssel gondoskodhatunk sopronbánfalvai híveinkről.

b) Felsőcsalogány. A bodóhegyi evang gyülekezethez tartozik, 324 lé
lekből álló erőteljes leánygyülekezet. Az anyagyülekezettől 18 km. távolságra 
van. Ha központtá tesszük és hozzácsatoljuk azt a vidéket, melyet a bodó
hegyi lelkész a nagy távolság és nagy elfoglaltsága miatt úgy se képes lelki
pásztori gondozásban részesíteni, úgy egy 1300—1400 lélekből álló, fejlő
désre hivatott gyülekezet lép elénk. A bodóhegyi gyülekezet ezt a kiválást 
nem érezné meg, sőt Felsőcsalogány anyásitása a megmaradó gyülekezetre 
is lelki előnyt jelentene. A felsőcsalogányi misszió pontról mindaddig, mig 
anyásitása keresztül vihető lesz, a bodóhegyi lelkész mellé helyezendő segéd
lelkész kirendelésével lehetne gondoskodni oly formán, hogy a segédlelkész 
Felsőcsalogányon laknék.
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c) Németujvár. A németujvári missziói pont a kukméri gyülekezethez 
tartozik. Külön gondozását szükségessé teszi . a kukméri gyülekezet nagy 
népessége. Kukmér lélekszáma 3420. Szükségessé teszi továbbá a gyüleke
zet nagy, kiterjedettsége : 900 □  km. Németujváron a lélekszáin csak 51. De 
hozzácsatolandó lenne Újtelep, amely 493 lélekből áll s Kukmértöl 20 km. 
távolságra van, tehát nehezen és ritkán közelíthető meg, Németujvárhoz azon
ban csak 7 km. távolságra van. A többi hozzácsatolandó községek legna
gyobb része Kukmértöl 12—22 km. távolságra van, Németujvártól pedig 
4—12 km. távolságra.

A misszió középpontjának megválasztása nehézségekkel jár. Németujvár 
városi jellegénél, vasúti állomásánál, vagyoni helyzeténél fogva igényelheti, 
hogy középpontnak tekintsük. Mellette szól még az a körülmény is, hogy a 
többi szórványt minden érdek, hivatalos érdek, hivatalos érintkezés stb. ugyan
csak Németujvárhoz kapcsolják. Van a németujváriaknak egy régi használat
lan iskolaházuk, egy kis fekvőségük, 3907 korona tőkéjük, úgyhogy törzsva- 
gyonuk 9—10000 koronára tehető. Az elmúlt évben Zieger Ferenc kékfestő
segéd egész vagyonát, mely mintegy 16—18000 K-ra emelkedik, végrendele- 
tileg a gyülekezetre hagyta. Az örökséget azonban ezidőszerint az elhalt fele
ségének haszonélvezete terheli.

Németujvár középpontként megjelölése ellen szól Újtelep rendkívüli 
erőssége. Ez az 500 lélekből álló Németujvártól 7 km.-re fekvő leányegyház 
erőteljes hitbuzgóságot mutat és szorgalmasan gyűjti a templom-alapját. Félő 
azonban, hogy önállósítás esetén a többi szórvány község annál kevésbbé volna 
hajlandó Újtelepet központnak elismerni, mert az odavezető utak rendezetlenek.

Ezen missziópontról is oly módon lehetne gondoskodni, hogy a kuk
méri lelkész mellé segédlelkészt rendelünk ki, úgy azonban, hogy az illető 
Németujváron laknék, s határozott, kidolgozott munkaterv alapján innen gon
dozná a reá bízott szórványbeliek lelki életét.

d) Enying. Az enyingi szórvány a lajoskomáromi gyülekezethez tarto
zik. Az anyagyülekezettől való távolsága 12 km., lélekszáma 114. Ezen a vi
déken általában elég nagy a szétszórtan lakó evangélikusok száma. Ha a 
lajoskomáromi gyülekezetből a 8—28 km. távolságra eső községeket elcsa
toljuk s a várpalotai gyülekezet néhány szórványát, mely 16—35 km.-re fek
szik tőle s a veszprémi gyülekezet egy 18 km.-re fekvő szórványát egy szór
vány — misszióvá fejlesztjük, úgy 555 lélekből álló misszió — gyülekezet áll 
elénk. A nagy távolság lehetetlenné teszi, hogy a mostani beosztás mellett 
ezen hívek megfelelő lelki gondozásban részesüljenek, holott a más feleke
zetek közé ékelt egyháztagok lelkipásztori gondozása annál inkább szüksé
ges, mert különben menthetetlenül felszívódnak az őket körülvevő erősebb 
egyházakba.

A kérdést megoldhatnánk segédlelkész kiküldésével olyképen, hogy a 
lajoskomáromi lelkész mellé kirendelt segédlelkész Enyingen laknék s onnan 
látná el a neki kiosztott szórvány — misszió gondozását.
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e) Udvari. Ez az életerős íeányegyház Gyönk anyagyülekezethez tarto
zik s attól mintegy 10 km.-nyi távolságra van. Lélekszáma 900. Van két- 
tanitós iskolája s mintegy 20000 K-át érő lelkészi fundusa. Az 1500 lélekből 
álló községben nincsen lelkész, de híveink reformátusokkal és r. katoliku
sokkal vegyesen laknak. Közelfekvő lehet tehát a veszedelem, hogy kiesvén a 
gyülekezet lelkészének közelségéből, egyháziasságuk és hithüségük meginog. 
Külön intézkedésre, avagy segédlelkész kirendelésre ezidőszerint még nin
csen szükség, de mindenesetre figyelemmel kell kisérnünk ezen leánygyüle
kezetünket s öntudatos munkával arra kell törekednünk, hogy az önállóságra 
való vágyódás a hivek lelkében el ne aludjék, hanem inkább ők maguk tö
rekedjenek arra a teljes egyházi önnállóságra, melyet a mostani anyagyüle
kezettől való nagy távolságuk szükségessé, anyagi erejük és lélekszámúk pe
dig elérhetővé tesz.

f )  Szöllös, Liilla. Ezen két szórvány-puszta Tab anyaegyháztól mintegy 
4—8 km.-re van. Lélekszáma 200—300, erős katholikussság veszi őket kö
rül s híveink helyzetének kedvezőtlen voltát növeli az is, hogy a szőllősi ev. 
gyermekek r. kath. iskolába kénytelenek járni. Igaz ugyan, hogy a lullai gyer
mekek a torvaji ev. iskolába járnak, de ez 4 km. távolságra van tőlük. A 
hívekben most még él a hitbuzgóság, sőt készek lennének áldozatkészséggel 
gondoskodni önmaguk és gyermekek vallásos szükségleteinek kielégítéséről. 
E helyen egyesitett ev. leánygyülekezet alakítását és iskola felállítását kellene 
megkísérelni.

g ) Zalaszentgrót. A zalai misszió újabb fejlesztése vált szükségessé. Ez 
a legkönnyebben Zalaszentgrót központosításával történhetnék meg. Zalaszent
grót mostani anyaegyházától, Zalaistvándtól 15 km.-re van. A hivek gondo
zását a lelkész, tekintettel nagy szórványaira, nem gyakorolhatja oly nagy 
mértékben, mint az szükséges lenne. Ezen uj missziói központhoz lenne csa
tolandó Tüskeszentpéter, Felsőaranyos, Nagykopornak, Baltavár, amely szórvány 
községekből ma is mintegy 50 iskolás gyermek várja az egyház gondozását. 
Itt is segédlelkész kirendeléssel kellene a kérdést megoldani. A zalaistvándi 
lelkész mellé kirendelt segédlelkész Zalalaszentgróton laknék, innét látná el 
az egész szórvány-misszió gondozását.

h) Kistengelicz és Jánosmajor. Ez a két szórvány Szekszárd anyagyüle
kezethez tartozik. Az egész gyülekezet lélekszáma 1300, a két fiókgyülekezeté 
pedig 612. Szekszárdtól 20—22 km. távolságra vannak, úgyhogy illetékes 
lelkészük annál kevésbbé képes gondozásukat ellátni, mert saját városi gyü
lekezetében a különféle iskolákban, kórházakban egész munkaereje és mun
kaideje le van kötve. Ha nem akarjuk, hogy ezen fiókgyülekezetek gondozásá
nak kérdése kimerüljön abban a formai elintézésben, hogy hozzácsaphattak 
egy anyagyülekezethez, s ha biztosítani akarjuk egyházunk érdekeinek védel
mét az erősen exponált Szekszárdon, úgy feltétlen kötelességünkké válik ezen 
két tekintélyes lélekszámú fiókgyülekezetröl sürgősen gondoskodni. A gondos
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kodás itt is segédlelkész kirendelésével történhetik oly módon, hogy a szek
szárdi lelkész mellé kiküldött segédlelkész Kistengeliczen lakik, ott végzi â 
jelenleg állami tanítókra bízott hitoktatást s onnan látja el a neki munkakö
rül kiosztott szórvány gondozását.

Missziói gyülekezeteink helyzete azzal a követeléssel lép egyházunk elé, 
ne lássuk kötelességeinket kimerítve a gyülekezet szegényes fenntartásának 
biztosításával, hanem bocsássunk nekik vallásos iratokat, vallásos lapokat, 
némi pénzt is rendelkezésükre, hogy munkájukat, melynek csak mintegy 
kapuját tárták fel előttük a gyülekezet megalakulásával, híveink építésére és 
egyházunk erősítésére elvégezhessék. Ezeknél a gyülekezeteknél fokozottan 
éreznünk kell, hogy munkájuk a közegyház munkája, terhük a közegyház 
terhe, amint áldásuk és erősödésük is a közegyház áldása és erősödése.

21. A szórványok lelki gondozása. Egyházi Alkotmányunk a szórványok 
mindegyikét beosztja valamelyik anyagyülekezethez, igy tehát az egyház-jogi 
szervezet szerint lelkipásztori gondozás nélkül maradó szórvány tulajdonké
pen nincsen. De a zsinati törvény csak a kötelességgyakorlás és joggal élés 
külső kötelékeinek megállapítására képes, a szórványban élő egyháztag és az 
egyház benső lelki kapcsolatának megteremtéséta lelkipásztor feladatai közé utalja.

A szórványok sajátos elhelyezkedése megnöveli ezen feladatok súlyát. 
A többségben élő s gyakran épen ezért a türelmetlenség érzését mutató idegen 
vallásfelekezetek közé van ékelve. Magárahagyatottságában gyengeségét hor
dozza. A mások ereje, egyöntetű hatalmas fellépése saját erőtlenségét és el
szigeteltségét juttatja 'eszébe. Sokszor a gúny és megvetés is sebzi. Az erős 
hitü a családi tűzhelyről magával hozott tüzcsóvával világit bele a magános
ság éjszakájába, öröklött avagy szerzett, régi erkölcsi kincseiből erösitgeti 
lelkét. A közönyös könnyen fásul, a gyenge pedig alkalmazkodó lélekkel 
ráhajol a többség útjára.

A szórványok gondozásának feladata tehát a szórványban élő evang. híveket 
megőrizni az egyház iránti hűségben s őket az Isten félelmétől áthatott val
láserkölcsi munkás életre nevelni. Ezt a munkát azonban nem elszigetelten 
kell elvégezni, nem úgy, hogy,minden evang. hívünk a maga elszigeteltségé
ben külön-külön kapja meg azt, amit lelke számára óhajt, hanem úgy, hogy 
az idegen vallásfelekezetek tengerében,;puszták, majorok cselédházaiban lakó 
testvéreink megérezzék egy nagy egyházi közösségnek az erejét s lelkűk és 
életük láthatatlan szálakkal beleszövődjék ennek az egyháznak erőt adó gon
doskodó szeretetébe. A szórvány-gondozás célja tehát, hogy az evang. szór
ványbeliek megerősödött egyházias öntudattal élő tagjai legyenek evang. 
anyaszentegyházunknak.

A szórványban élő evang. hívek lelki gondozását a lelkész végzi. Ahol 
a gyülekezet nagy kiterjedése s a Ielkészi teendők nagy szétágazódása a 
szórványosok lelki gondozását nem teszi lehetségessé, ott szükségessé válik 
külön szórvány-gyülekezet alakítása, avagy a szórványban élő híveknek uj 
beállított munkaerővel való gondoztatása.
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tetemes részét bírói ítélet alapján visszafizettük. Miután az Ítélet szerint a 
hagyatéknak értékpapírba átvett részét is készpénzben kellett lefizetni, a pénz
tár tulajdonát képező és a bírói letétből visszanyert 30.000 K n. é korona
járadék kötvényt, 39.000 K n. é. in. földtehermentesitési kötvényt s a „Kis
birtokosok országos földhitelintézete“ 200 K. n. é. záloglevelét az alapítványi 
s a főiskolai nyugdijintézeti pénztárba tettük át árfolyamértéken való eladás, 
illetve vétel, formájában.

Innen szerepel a pénztárnál 14,400 K árfolyamveszteség. A szokatlanul 
nagy kamatjövedelemben a bírói letétben szereplő értékek több évre vissza
menőleg szóló, de csak most, a letét visszafizetése után folyósított kamatai 
rejlenek.

Miután a bírói letétbe helyezett hagyatéki értékek visszafizetése kése
delmesen történt, a bírói meghagyás folytán sürgősen esedékessé vált kifi
zetések céljaira az alapítványi, a főiskolai nyugdijintézeti s a közigazgatási 
pénztár ideiglenesen nélkülözhető pénzkészletét 143,000 K-t kellett a Simunyák 
hagyatéki pénztárnak ideiglenesen kölcsönképen rendelkezésére bocsátani, 
a jelzett pénztárak javára fizetendő megfelelő kamatok mellett.

A birói ítélet alapján eszközölt visszafizetések után még a pénztárban 
maradó 7400 K hagyatéki maradvány áttétetett az alapítványi pénztárba

Ezzel a Simunyák hagyatéki pénztár megszűnt.
Tudomásul szolgál.

91. Ugyanezen jegyzőkönyv 21. pontja szerint az egyházkerületi pénz
árak 20,600 K általános növedéke körülbelül megfelel a múlt évinek.

Ebben a maradékban most semmiféle még ezután kifizetendő segély
felesleg nincs.

Tudomásul szolgál.
92. Ugyanezen jegyzőkönyv 22. pontja szerint az egyházkerületi vagyon 

összesített értéke 53,000 K gyarapodást mutat.
A tőkék 30,000 K növekedése mellett részint leírások, részint kifizetések 

utján jelentékenyen beszedettek az egyházkerületnek teherként szereplő hátra
lékos tartozásai.

Tudomásul szolgál.
93. Ugyanezen jegyzőkönyv 23.-pontja szerint főszámvevő bemutatja 

a Kleeblatt hagyatéki ház pénztárának a gondnok által készített 1916. évi 
számadását, melyet az egyházker. ellenőr átvizsgált és rendben talált.

A számadás 2897 K 27 fill, bevétellel, 2550 K 99 fill, kiadással, tehát 
346 K 28 fill, maradékkal zárult. A kezelés megfelel az alapítólevél rendel
kezéseinek.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 
házgondnoknak a fölmentvényt — köszönetének kifejezése mellett — 
megadja.

94. Ugyanezen jegyzőkönyv 24. pontja szerint föszámvevő bemutatja



36

rendelkezik, az igen alkalmasnak mutatkozik egy egyházkerületi szabad ren 
delkezési alap létesítésére.

Az énekeskönyv legújabb kiadása után az elmúlt évben befolyt 1200 K 
szerzői tiszteletdijat már az alap javára könyveltük el s az alapból folyósitta- 
tott a múlt évi egyházker. közgyűlés jzkvének 74. pontjában engedélyezett 
300 K segély.

Az államsegélyalap ily képen megszűnvén, a rendes évi egyházkerületi 
államsegélyt, annak végleges felosztása előtt ideiglenesen szintén az átmeneti 
pénztárba könyveltük el s részletenkint folyósítottuk.

Mint uj alapítványok ezévben először szerepelnek a kimutatásban: a 
Misner-féle, a Vojtkó féle s a Vratarics féle líceumi ösztöndijalapitványok, 
mint uj alap az egyházkerületi népiskolai alap, amely utóbbi alap szolgál az 
egyházkerületi népiskolai bizottság költségeit fedező pénzeknek az 1915. évi 
egyházkerületi közgyűlés jzkvének 184. pontja értelmében való kezelésére.

A magánkötvényeknél nagyarányú visszafizetések folytán 107.000 K-val 
kisebbedéit a tőke.

Az ily módon felszabaduló pénzösszeg és a takarékbetétek egy részének 
felhasználásával 150.000 K hadikölcsönkötvényekbe lett fektetve.

A Simunyák-hagyatékból átvett 39.003 K névértékű földtehermentesitési 
kötvényekkel együtt az alapítványi pénztár tőkéjének növekedése meghaladja 
az 50.000 K át. Ezzel kapcsolatos a pénztár vagyonának növekedése.

Tudomásul szolgál.
88. Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja szerint a főiskolai nyugdíj inté

zeti pénztár állapota a theol. akad. tanárok nyugdíjügyének folyamatban levő 
rendezése folytán ezévben sem tekinthető normálisnak.

Az egyetemes lelkészt nyugdíjintézet javára ezévben sem vonattak le a 
szabályszerű járulékok.

Ezeknek összegét mégis teherképen kezeltük s vele a hátralékos nyug- 
dijjárulékok összegét növeltük.

A pénztár magánkötvényeinél visszafizetések folytán 22.000 K tőke fel
szabadult.

Ezt az összeget egyéb tőkésíthető pénzekkel együtt részint takarékbeté
tekbe, részint Simunyák-hagyatékból átvett 30000 K n. é. 4 százalékos ma
gyar Koronajáradék kötvényekbe fektettük. Ez utóbbi művelet a pénztárt 7000 
korona árfolyamnyereséghez juttatta.

Főleg ennek segélyével sikerült a pénztár tőkéjének 12 700 koronával 
való növelése, ami maga után vonja a pénztár vagyonának megfelelő növe
kedését.

Tudomásul szolgál.
8 9 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontja szerint az egyet, közalapi pénz

tár 1 800 korona bevételi feleslege a közalaptartalék növelésére fordittatott.
Tudomásul szolgál.

9 0 . Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontja szerint a Simunyák-hagijaték
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biztosítanunk és megmentenünk egyházunk számára azokat, kiket életük 
sorsa az önálló gyülekezetek közelségéből messze sodort.

Bizonyos azonban, hogy ahoz a nagy egyházi fellendüléshez, mely a 
szórványban élő híveink elhanyagolt ügyét lelkiismeretünk köszöbére helyezi 
és azt eredménnyel megoldja, nem elégséges a lelkészek pásztori gondosko
dása, bár sok minden, majdnem minden ezen fordul meg. Az innen-onnan 
jó szivek adományaként aláhulló kevés segély-fillérek sem elegendők, sőt nem 
elegendő maga az egyházi szervezet sem minden tisztviselőivel és minden 
paragrafusaival, ehez az egyházi társadalom megmozdulása szükséges. Annak 
a szunyadó, de élő hatalmas szervezetnek a tettre serkenése szükséges, mely 
megismeri a távolélőkben a testvért és megérzi, hogy neki ezekkel szemben 
kötelessége van, és megérzi, hogy egyházának csak akkor lesz igazi élő, 
munkás tagja, ha együtt érez idegen vallásfelekezetüek között élő testvéreivel 
s áldozatkész jó szívvel támogatja azt az öntudatos, tervszerű munkát, mely 
a szórványban élő hívek lelki gondozását tűzte ki feladatul.

Tisztelettel jelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a szórványban 
élő hívek lelki gondozására ezen értelemben felhívtam lelkészeinket és kifej
tendő munkájukat a fentebb kifejtett alapelveknek megfelelően fogom ellenőrizni.

22. A lelkészt hivány revíziója. A lelkészek fizetésének rendezése évti
zedek óta súlyos problémaként nehezedik közegyházunkra. Nehéz idők ke
serű tapasztalatai mindenkit meggyőztek arról, hogy a lelkészek fizetésének 
rendezése nem egy társadalmi osztály önző érdekének kielégítése, hanem 
egyházi közérdek. Fájdalom az erre irányuló törekvések kevés eredménnyel 
jártak. Az állam által nyújtott fizetéskiegészitést csak a jogigény fenntartásá
val fogadhatta el egyházunk s az egyház és lelkészi kar kívánságának cse
kély mértékű kielégítése egyáltalában nem hallgattatta el a jogos* kívánságok 
hangoztatását. Az egyház részéről szintén történt segítő akció és pedig a Lel- 
készsegélyzési Alap létesítésével.

A lelkészek anyagi helyzetének javítására irányuló mozgalomban egyet 
és pedig a legtermészetesebbet nélkülöztük mindeddig. Jogilag és erkölcsileg 
a legtermészetesebb ugyanis .az, hogy a lelkészek megfelelő javadalmazásáról 
a gyülekezetek gondoskodjanak. A legtöbb gyülekezet lelkészi hiványa a ma
ga régi eredeti formájában biztosította is a megélhetés feltételeit, de későbbi 
idő vagy megcsonkította, vagy más értékűre átalakította a javadalmat úgy, 
hogy az a mostani nehéz gaz-dasági idők terheit egyáltalában nem képes el
hordozni.

Hogy a lelkészi állás fizetésrendezését, ezen szerintem helyes oldaláról 
közelítsem meg, 1954—917. sz. a. kelt körlevelemben az uj lelkészi hiványok 
kiállításánál a következő szempontok figyelembevételére hívtam fel az egy
házmegyék espereseit :

1) Törekedjenek a készpénz javadalmat felemeltetni, úgy azonban, hogy 
a kongnia törvény 1894. évi XIV. t. c. II. 14. b. pontja szerint az a fizetés- 
kiegészitési államsegély összegét ne érintse.
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2) Szigorúan ellenőrzendő a termény, fa, széna, szalma megváltása. Az 
eredeti okmányok, jegyzőkönyvi határozatok és régi hiványok alapján meg
állapítandó, hogy vájjon a megváltás szabályszerűen, az egyházi fennhatóság 
jóváhagyásával történt-e? Amennyiben a megváltás személyhez kötötten tör
tént, annyiban a természetbeni járandóság visszaállítandó.

3) Mindaddig, mig a stóla-rendszer rendezést' nem nyer s a lelkészi 
slóla-jövedelem egy méltányos összegben meg nem váltatik, arra kell töre
kedni, hogy a stóla csekély volta ne legyen a lelkész hivatalának és a nyúj
tott szolgálatnak megalázó lekicsinylése.

4) Oly gyülekezetben, ahol két-nyelvü szolgálatot várnak a lelkésztől, 
vasárnap délelőttönként csak egy istentisztelet tartható s a lelkész kötelezett
ségeinek köre úgy állapítandó meg, hogy azt fizikuma kibírja.

23. A lelkészek háborús segélyezése a gyülekezetek részéről. Azon meg
győződéstől vezettetve, hogy a lelkészek jövedelmének rendezése elsősorban 
a gyülekezetek kötelessége, 1735—917. sz. a. felhívást intéztem az egyház- 
kerület gyülekezeteinek felügyelőihez s felkértem őket, hogy a lelkészek há
borús segélyezésére vonatkozólag a közgyűlés elé határozott javaslattal lépjenek.

Hálával emlékeztem meg azon buzgó gyülekezeti felügyelőkről, kik ezt 
az ügyet lelkesedéssel a magukévá tették és diadalra vezették. Elismeréssel 
gondolok azon gyülekezeteinkre és egyházunk azon tagjaira, kik e nehéz 
időben megértették a kötelesség szavát. De fájdalommal kell bevallanom, 
hogy sok gyülekezetünk még ma sem érzi át azt, hogy lelkészének mivel 
tartozik, s hogy a lelkész életfenntartásának biztosítása egyet jelent a gyüle
kezet és egyház jövendő sorsával. Megemlítem végül, hogy a lelkészek közül 
számosán nem kívánták a gyülekezet közgyűlésével tárgyaltatni a felügyelők
höz intézett leiratomat.

Háborús segélyt a következő gyülekezetek állapítottak meg lelkészeik 
részére :

Győri egyházmegye.
Győr: mindkét lelkésznek 1000—1000 korona 1916. julius 1-től, 1917. 

jun. 30-ig bezárólag. — Győrszemere : 300 korona 1917. évre. — Tárnokréti: 
a fizetést véglegesen 376 K.-róI 700 K.-ra emeli.

Kemenesaljái egyházmegye.
Alsólendva: 360 korona 1917. év második felére. — Csönge 20°/ü-ot a 

háború tartamára. — Nagysimonyi ; 10000 kor. kamatát véglegesen. — Zala
egerszeg: 360 kor. további intézkedésig.
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Soproni alsó egyházmegye.
Farád : 400 korona a háború tartamára. — Nagygerezsd : 320 korona

1917. évre. — Szakony : 180 korona 1917. julius 1-től 1919. julius 1-ig. — 
Szilsárkány : 300 korona a háború tartamára.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye.
Szekszárd : 300 korona 1916. évre, 400 korona 1917. évre. — Dombó

vár: 200 kor. állandó fizetésemelés.

Vasi felső egyházmegye.
Borostyánkő : rendes fizetésemelés. Felsőőr : 300 korona a háború tar

tamára. Kukmér: 500 korona a háború tartamára. — Némethidegkut: 500 
korona a háború tartamára. — Pinkafő: 500 korona 1917. évre. — Rohonc 
600 korona.

Vasi közép egyházmegye.
Alsómarác : 300 korona 1917. évre. — Domonkosfa: 200 korona a 

háború tartamára. — Körmend: 500 korona 1917. évre. — Meszlen : 600 
korona 1917. julius 1-től számítandó 2 évre. — Örihodos: 300 korona 1917. 
évre. — Répcelak: 500 korona 1917. évre. — Sárvár: 780 korona további 
határozatig. — Szombathely 1200 korona. — Tótkeresztur : 800 korona a 
háború tartamára. — Uraiujfalu : 500 korona 1917. évre.

Veszprémi egyházmegye.
Homokbödöge : 300 kg. búza, 100 kg, rozs és 100 korona további 

határozatig. — Pápa: 1000 korona 1917. junius 1-től. — Sikátor: 314 
korona évenként.

24. Lelkészek háborús segélyezése az állam részéről. Az állam a Had- 
segélyzö Hivatal utján 200.000 K-át bocsátott egyetemes egyháznuk rendel
kezésére lelkészeink segélyezésére, melyből egyházkerületünk részére az egye
temes egyház 50.000 K-át állapított meg. A segélyért beérkezett folyamodá
sok felülbírálására és vélemény előterjesztésére az egyes egyházmegyék szám
vevőszékeit és esperes urait kértem fel. Munkálatuk alapján egy külön e célra 
egybehívott bizottság végezte a felosztás torvezetének elkészítését. A bizottság 
munkálatát a pénzügyi bizottság is letárgyalta és igy kerül a javaslat az egy
házkerület közgyűlése elé.

A) Rendes segélyben részesült lelkészek :

I. Győri egyházmegye.
Kovács István, Petőcz Ferenc, Nagy Gyula, Ihász László 400—400 ko

rona; Révész Sándor, Hörényi Lajos, Horváth Béla, Kovács Mihály, Kiss 
Samu 300—300 korona.

\
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ti. Kemenesalja! egyházmegye.
Teke Dénes, Mód Aladár, Varga Gyula, Kutas Kálmán 500—500 ko

rona ; Szabó István 400 korona ; Hutter Zsigmod, Szabó Samu 300—300 korona.

III. Somogyi egyházmegye.
Horváth Olivér, Hütter Lajos 500—500 korona; Mesterházy Sándor 

300 korona.
IV. Soproni alsó egyházmegye.

Mikolás Kálmán 500 korona; Hérincs Lajos 400 korona; Farkas Ele
mér, Tóth Kálmán, Berecz Gábor 300—300 korona.

V. Soproni felső egyházmegye.
Krón Ferenc, Bothár Mihály, Lauf Géza 500—500 korona ; Kasper Jó

zsef, Ludig Gusztáv 400—400 korona; Fiedler Károly, Scholtz Ödön 300— 
300 korona. t

VI. Tolna-baranya-somogyi egyházmegye.
Wagner József, Adorján Ferenc, Baldauf Gusztáv, Németh Gyula 500— 

500 korona ; Fábián Imre, Haniffel Sándor, Eősze Zsigmond 400—400 ko
rona ; Klenner Adolf, Zettl József, Mühl Sándor, Perl János, Németh Sán
dor, Vértessy Zoltán, Fábry László, Bándi Miklós, Gyarmathy Ferenc, Hanz- 
mann Károly, Rácz Károly 300—300 korona.

VII. Vasi felső egyházmegye.
Geisztlinger Pál, Balikó Lajos, Rajter János, Smidt János, Czipott Géza, 

Szeberényi Lajos, Seregély Dávid 500—500 korona ; Seregély Béla, Pummer 
Adolf 400—400 korona; Kirchknopf János, Sparas Elek, Dörmer Frigyes, 
Fábry Pál, Warkoweil Károly 300—300 korona.

VIII. Vasi közép egyházmegye.
Varga József, Siftár Károly 500—500 korona ; Hima Sándor, Kovács 

István, Darvas Aladár 400—400 korona; Terplán Jenő, Heiner Géza, Polgár 
János, Rónay B. Gyula, Kuzma István 300—300 korona.

IX. Veszprémi egyházmegye.
Mesterházy László, Görög Ernő 500—500 korona ; Povázsay György, 

Tatay Lajos, Kokas József, Nagy Kálmán, Kiss Lajos, Horváth Sándor 400 
—400 korona; Ihász Mihály, Pócza Ferenc, Jakab Iván 300—300 korona.

X. Zalai egyházmegye.
Nyirő Károly, Magyari Miklós, Fenyves Ede, Zsiray Lajos 400—400 

korona; Nagy Lajos 300 korona.



B) Rendes segélyben részesülő segédlelkészek: Tomka Gusztáv 30Ô ko
rona; Kovácsics Géza, Barátli József, Dubovay Géza, Novák Rezső, Takács 
Béla, Rátli György, Molitórisz János, Nagy Ferenc, Odor Lajos, Kovács Ist
ván, Sokoray Bálint 200—200 korona ; Győrffy Béla, Saródy Gyula, Sikos 
Kálmán, Mátis Károly, Kéri János, Schlitt Gyula, Zulauf Henrik, Jónás La
jos 150—150 korona.

C) Rendes segélyben részesülő nyugdíjasok: Sántlia Károly 500 korona; 
Ulreich Pál 400 korona; Mód Lánárd, Kring Miklós 300—300 korona; Boj
tos János, Sclileining Vilmos, Béldy Károly, Borbély Sándor, Szarvasi Sándor, 
Sztanó Sándor 200—200 korona.

D) Rendkívüli segélyben részesülök: Lórántffy Péter 1000 korona, ifj. 
Reichert Gyula, Bachát István, Teke Dénes, Kutas Kálmán, Krón Ferenc, 
Baldauf Gusztáv, Németh Gyula, Balikó Lajos, Seregély Dávid, Varga József, 
Mesterházy László, Bátsi József 500—500 korona. Farkas Mihály, Szovják 
Géza, Ziermann Lajos, Menyhárdt Frigyes, Wagner Ádám, Szabó Ferenc, 
Mód Aladár, Hütter Lajos, Rajter János, Schmidt János, Szeberényi Lajos 
300—300 korona. Szerényi Sándor, Mérnyi Ádám 200—200 korona. Horváth 
Sándor 100 korona.

Rendes segélyben részesült 89 le lk é sz .........................  34300 K.
. „ „ „ 22 segéd lel kész . . . .  4000 „

„ „ „ 10 nyugdíjas lelkész . . 2700 „
Rendkívüli segélyben részesült 27 lelkész . . . .  10800 „

Összesen 51800 K.

Az egyetemes lelkészsegélyezési alap bizottsága 1916. évi december 
16-án tartott ülésében egyházkerületünkből az alábbi lelkészek részére utalt 
ki gyermeknevelési segélyt :

Nagy György 900, Nagy Lajos 900, Kovács István, Nagy Sándor, 
Balogh István, Mesterházy Sándor, Hérints Lajos, Geisztlinger Pál, Rajter 
János, Siftár Károly, Dr. Mohácsy Lajos, Tatay Lajos 600—600, Seregély 
Dávid 500, Teke Dénes, Varga Gyula, Rózsa Sándor, Szalay Ferenc kisk., Kasper 
József, Ludig Gusztáv, Adorján Ferenc, özv. Borbély Gyuláné, Gyalog István, 
Müller Róbert, Schöll Lajos, Szabó János, Wagner Adám, Hima Sándor, 
Kováts István, Nagy Kálmán, Fenyves Ede, Magyary Miklós, Nyirő Károly 
300—300, Farkas Flemér, özv. Haffner Vilmosné 200—200 korona.

A vall. és közokt. miniszter ur 72327/917./II. es 79942/917./II. szám 
alatt közölte, hogy kongruát és állami korpótlékot élvező lelkészek számára, 
valamint a 3000 K lelkészi javadalmat meg nem haladó lelkészek számára 
ruházatbeszerzési és családi pótlék segélyt utalványoz. A leirat vétele után 
az igényjogosultak kimutatásának felterjesztésére vonatkozólag a szükséges 
intézkedéseket megtettem. A vall. és közokt. minisztériumhoz felterjesztettem 
köszönő iratomat, de kötelességemnek ismertem kifejezést adni azon meggyő
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ződésemnek, hogy úgy a ruházatbeszerzési segélyre, valamint a családi pót
lékra igényjogosultnak tartjuk összes lelkészeinket.

A Felterjesztés idevonatkozó része igy hangzik :
„Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a minisztertanács végzése a se

gítségben való részelte,tés feltételét az állami korpótlékhoz való jogosultságban, 
illetőleg az egyház részéről élvezett lelkészi jövedelem 3000 koronáig terjedő 
záróösszegében állapítja meg.

Teljes tisztelettel rámutatok arra, hogy a 3000 koronás határ oly vég
telenül alacsony, hogy a mai rettenetes háborús drágaság mellett egyáltalában 
nem láthatjuk benne az életfentartáshoz szükséges azon összeget, mely egy 
intelligens, a társadalom követeléseivel megterhelt család tisztességes megél
hetéséhez szükséges. Nagyméltóságod előtt nem lehet ismeretlen az a szo
morú valóság, hogy gyülekezeteink szegénységüknél fogva nincsenek abban 
a helyzetben, hogy lelkészeik súlyos anyagi gondjain könnyítsenek. Mig 
minden közéleti pályán munkálkodó tisztviselőn a segítési mozgalmak egész 
sora könnyített vagy legalább igyekezett rajtuk könnyíteni, addig a lelkészi 
kar,- leszámítva néhány segély-adományt, melyben csak egyesek részesülhettek, 
egészen ezen utolsó kormányintézkedésig teljesen magára hagyatva, néma 
megadással viselte leküzdhetetlen nyomorúságát. A lelkészi kar hallgatása bi
zonyára nem a nyomorúság és a szükségérzet hiányát, hanem hivatásával 
kötelességévé tett erkölcsi önfegyelmezést mutatja.

A segély-összegben részeltetés határainak ily erős megszorításával 
szemben rá kell mutatnom arra, hogy lelkészi karunk egész egyeteme a há
ború alatt értékben és súlyban lemérhetetlen nemzeti és társadalmi munkát 
végzett. A szószéken és a mindennapi életben vigasztalója és bátoritója volt 
a súlyos megpróbáltatás alatt szenvedő népnek, iskolában helyettesitője a ta
nítónak, megóvója a nemzeti kulturális élet eredő forrásának, éltető lelke 
minden jótékonysági szeretet-mozgalomnak, melynek gondolata megszület
hetett a nemzeti társadalom vezetőinek lelkében, de megvalósulását az egy
szerű, névtelen munkások buzgósága döntötte el.

Felesleges mindezt Nagyméltóságod előtt egyenként bizonyítanom, de 
ezen röviden jelzett munkálkodási ágak megjelölésének összefoglalásaképen 
bizonyságot kell tennem arról, hogy lelkészi karunk volt a világháború ret
tenetes küzdelmeiben az a jutalmat és könnyítést soha nem kapott munkás
tábor, mely a gondjaira bízott hivek százezreinek vezetésével, a bizalom, az 
áldozatkészség, a kötelességtudat érzelmeinek ápolásával elvégezte a törvény 
kényszerítő erejével soha el nem végezhető nagy lelki munkát.

Mindezek után, jóllehet a segélymegállapitásért hálás köszönetemet 
megismétlem, méltánytalannak kell tartanom a minisztertanács ama határozatát, 
mely az egyébként is szerény összegű egyszersmindenkori segélyben a lel
készi karnak csak egy részét kívánja részesíteni. Ugyanekkor úgy a magam, 
valamint egyházkerületem közönségének legjobb meggyőződését juttatom ki
fejezésre, midőn tisztelettel arra kérem Nagyméltóságodat, kegyeskedjék
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odahatni, hogy a királyi kormány a lelkészek részére megállapított segélyt 
terjessze ki az összes lelkészekre és igyekezzék ezáltal az egyetemesen szen
vedett mérhetetlen drágaság némi ellensúlyozásáról gondoskodni. A lelkészi 
kar munkáját tisztán az állam szempontjából is sokkal magasabbra értékelem, 
semhogy ezen tisztelettel előterjesztett kérelmem teljesítésében annak anyagi 
jutalmát, avagy anyagi ellenértékét láthatnám. De Nagyméltóságod elé ter- 
tesztem e kérelmet azon meggyőződésben, hogy az államnak nemcsak a 
nagy idők adta feladata, hanem egyszersmind az 1848. évi 20. t. c. által is 
eléje szabott hivatása, hogy a súlyos anyagi gondokkal küzdő evang. lelkészi- 
kar anyagi terheit könnyíteni segítse.“

25. Az egyhúzkerületi Evangéliomi Egyesület munkássága az 1915/16. 
évben. Az egyházkerületi Evangéliomi Egyesület 1916. évi augusztus hó 22-én 
Nagykanizsán tartotta meg rendes évi közgyűlését, melynek jegyzőkönyve részle
tesen ismerteti az egyesület munkásságát, tárgyalja a püspöki kérdőpontokat 
és az egyházmegyei lelkész egyesületeken tárgyalt és felolvasott munkákat.

A kérdőpontok a következők voltak :
1) A háború tanulságai és az ezek által a társadalom és az egyház 

elé állított feladatok. 2) A vallás lélekemelő ereje a nehéz megpróbáltatások 
között. 3) Mit várnak az ifjúság nevelésénél az iskolától az egyháztársadalom 
és a haza. 5) A reformáció négyszázados évfordulója s annak alkotásokkal 
való megünnepléséről. 6) A magyar biliatársulat alapításáról. 7) A lelkész
képzés. Óhajtandó-e a gyakorlati életre minél alaposabb előkészítés céljából 
a theol. ak. hallgatók számára a IV. tanf. bevégzése után lelkészi szeminá
rium szervezése egy évi tanfolyammal. Hol lenne az felállítandó? 8) A ter
ményfizetések megosztásának módozatáról. Az egyesület bevétele volt az 
1915/16. évben 2896'90, kiadása 772'54, maradvány 2124-36. Vagyon összesen 
6225 17 K. Tagok száma 239 volt, évi tagdíj 2 K. alapitó tagdíj legalább 
50 kor. Oly csekély összegek ezek, melyek lehetővé tennék, hogy egyházunk 
tagjai minél számosabban pártolják az egyesületet magasztos céljainak mun- 
kálásában.

26. Az iskolai belmissziói egyesületek. Az egyházkerület területén mun
kálkodó iskolai belmissziói egyesületekről a vezető tanár urak a következő 
jelentéseket terjesztik be :

a) A soproni liczeumi ifjúsági belmissziói egyesület 214 tagból állott 
s az egyesület 15 összejövetelt tartott. Az alsóbb osztálybeli tanulók össze
jövetelein énekeken, imádságokon és biblia-magyarázatokon, szavalatokon 
kivül Foerster Frigyes Vilmos : „Az élet művészete“ cifnü könyvben foglalt 
elbeszéléseket olvasták. A felsőbb osztálybeliek összejövetelei a reformációval 
s Luther reformátori egyéniségével foglalkoztak és Carlyle : Hősökről c. mun
kájának Lutherre vonatkozó jellemzését olvasták. Az egyesület pályadijat tű
zött ki ezen tétel kidolgozására : A reformáció világtörténeti jelentősége kü
lönös tekintettel hazánk fejlődésére. Jubileumi alkotásként megvetette az egye
sület a Diákotthon alapját. Az ötödik hadikölcsönre 500 K-át jegyeztek. Az
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egyesület céljaira 758 K. adomány folyt be. A segitö könyvtár számára 
az egyesület 975 K 53 fillért fordított s ezenkívül tandijak, tápintézeti dijak, 
szállásdijak kifizetésével, ruha- és cipővásárlással segélyezte tagjait. Felka
rolta az egyesület a gyámintézet ügyét is. Ezen gyűjtése 200 K. volt. A 
diáksegélyző pénztár vagyona 2633 K 95 f.

B) A soproni ev. tanítóképző-intézet belmissziói egyesülete. Az 1916—17. 
tanévben a belmissziói egyesület 48 taggal működött. Alakuló ülését dec. hó
5-én tartotta Stráner Vilmos elnöklésével. Minthogy a növendékek száma kü
lönösen a felsőbb osztályokban nagyon megcsappant, azért vallásos estélyt 
nem lehetett tartani, igy a böjti időszakra tervezett vallásos estély is elmaradt. 
Ugyancsak a megfogyott létszám miatt a jövödelem is csekély volt, amit ma
gyaráz másfelől az 50 filléres tagsági dij is. Összes bevétel 31 K 51 fillér 
volt, mely összegből a reformációi emlékalap javára fordittatott 25 K, 8 K 
50 fillér pedig a belmissziói pénztárba helyeztetett.

C) A felsőlövői ev. főgimnázium és tanítóképző Ifjúsági Belmissziói 
Egyesülete. Ha már a múlt tanévben eléggé éreztük a háború bénító hatá
sát, még sokkal inkább kötötte meg kezeinket a jelen tanév folyamán.

A Biblia olvasó-órákon a jelen tanévben olvastuk az Apostolok Csele
kedeteinek Könyvéből Pál apostol hittérítő munkásságára vonatkozó rész
leteket.

A serdültebb tagok csekély száma miatt nagyobb nyilvánosságban ösz- 
szejövetelt sem rendezhettünk.

A belmissszió céljaira rendezett gyűjtés 63 K 40 f-t eredményezett.
Az egyesület bevétele volt a jelen tanévben 131 K 22 fillér. Kiadása 

ugyanannyi, az egyesület vagyona 1214 K 58 fillér.
D) A bonyhádi ev. főgimnázium belmissiói egyesülete. Az egyesület meg

alakulása idején 126 tagot számlált. Az alakuló közgyűlésen kívül megünne
peltük még evangélikus egyházunk emlékünnepét, a reformáció évfordulóját 
is október 31-én. Rendes közgyűléseket sajnos az idén nem tarthattunk. A 
háboruokozta kétszeres munka, kedvezőtlen mellékkörülmények akadályoztak 
meg bennünket ebben. De egyesületünk igazi célját, mely a szeretet és jó
tékonyság gyakorlásában áll, az idén sem tévesztette szem elől. Szerény 
anyagi viszonyainkhoz mérten' segélyeztünk több jótékonycélu intézményt. így 
juttattunk a torzsai konfirmandus-otthonnak 5 K-t, a pozsonyi és eperjesi 
theol. otthonoknak 5—5 K-t, a pogánymissziónak 5 K-t, a gyámintézetnek 
16 K-t, adomány a jubiláris alapra 50 K.

Az egyesület vagyoni viszonyai a következőképpen alakultak: bevétel 
403 K 20 fillér, kiadás 403 K 17 fillér, maradvány 03 fillér, hadikölcsönköt- 
vények 2200 K, takarékpénztári betét 9 K 78 fillér, vagyon 2209 K 81 fillér.

E) A kőszegi ág. hitv. ev. felső leányiskola belmissziói egyesülete. Bel
missziói egyesületünk fennállásának negyedik évét töltötte be. E negyedik év
ben is a megkezdett buzgalommal folytattuk munkánkat, s talán nem ered
mény nélkül. Összejöveteleinket mindenkor érdeklődés, figyelem kisérte s
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egyesületünk tagjainak lelki építésére, hitünk erősítésére szolgált az ott hal
lott ige, vallásos tárgyú felolvasás, az Istenbe vetett bizalmat és hazaszere
tetei ápoló költemények, szivet-lelket nemesitő, jóra, szépre buzdító énekek, 
melyek a kéthetenként tartott összejövetelek tárgyát képezték. Munkánkat min
dig közénekkel és imával kezdtük és végeztük. Ének és ima után ol
vastuk és megbeszéltük a szentirásbeli szakaszokat. Foglalkoztunk Márk 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 részével, azonkívül a tfőjti időszakban az Ur szenvedé
sének történetét tárgyaltuk ugyancsak Márk evangéliuma alapján. Minden 
ülés alkalmával volt szavalat.

Az egyesület bevétele és kiadása 52 K 34 fillér volt, vagyona hadiköl- 
csönben 50 K 15 fillér. Az Önsegélyző-pénztár bevétele és kiadása 110 K 
62 fillér, vagyona 180 K 82 fillér.

27. Lelkészavatás. A IV. évfolyamot 1916. évben végzett theolog. aka
démiát végzett ifjak szakvizsgájukat 1916. szeptember 28-án, lelkészi vizsgá
jukat szept. 29-én tették le Sopronban. Közülük nyolcat hivatali elődöm, 
főtiszt. Gyurátz Ferenc püspök ur október 1-én ugyancsak Sopronban lel
késszé avatott, kik mint segédlelkészek a következőképen helyeztettek el : 
Győrffy Béla Pápán, mint egyh.-ker. káplán, Kovács István Bükön, Mátis 
Károly Vadosfán, Ráth György Nagyhajmáson, Saródy Gyula Örimagyarósdon, 
Síkos Kálmán Tótkereszturon, Zulauf Henrik Felsőlövőn, Nagy Ferenc pedig 
püspöki engedéllyel, mint nevelő Ószőnyben, gróf Gyürky Viktorné család
jánál működött.

28. Templomavatás. 1917. január 21-én nagytiszteletii Horváth Sándor 
paksi főesperes és Takács Béla kaposvári h. lelkész urak közreműködésével 
felavattam a kaposvári gyülekezet imaházát, mely egyformán hirdeti a hívek 
áldozatkészségét és a város közönségének támogatását. Isten áldása nyugod
jék meg az Urnák emez uj hajlékán s az abban imádkozó gyülekezeten.

29. Közigazgatás. A közigazgatás hármas elvét, a gyorsaságot, rövid
séget s pontosságot igyekeztem egyházi ^közigazgatásunkban is alkalmazni. 
Ezért az intézkedés alá kerülő ügyeket a püspöki hivatal teljesen feldolgozta, 
úgy hogy az intézkedés újbóli kiadása, avagy az iratok másolása és továbbítása 
sem az esperesi, sem a lelkészi hivatalokat nem terheli. A tanítói és lelkészi 
hivatalok jelentéseiket az iskolaszék, illetve esperesi hivatal utján terjesztik 
be, úgy hogy az esperes uraknak alkalmuk nyílik minden ügyiratba betekin
teni. Ezen változtatást azon reménységben viszem keresztül, hogy a felszaba
dult tekintélyes munkaidő és munkaerő az egyházmegyék és gyülekezetek 
benső építésében fog áldásosán értékesülni.

30. Végrehajtott határozatok. Jelentem, hogy az 1916. évi december hó
13-án tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés határozatait végrehajtottam.

Az egyházkerületi felügyelő úrral együtt megkötöttük az Első Magyar 
Általános Biztositó Társasággal az egyházkerületre vonatkozó újabb tüzbiz- 
tositási szerződést. 1141/917. számú körlevelemmel felhívtam gyülekezeteinket,
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hogy a biztosítás ügyét annál inkább felkarolják, mert egyházkerületünknek 
az ezen cimen befolyó jövedelemre szüksége van.

Ugyancsak végrehajtottam az 1916. november 8—10-én tartott egyete
mes közgyűlés határozatait ;

az egyházmegyéhez leküldöttem a 20. pontot a lelkészek fizetésének 
rendezése, a 21 -két a terménybeli járandóságok megváltása, 52-ket : tanköny
vek összeírása, 58-kat: a népiskolai rovatos ivek 168-kat: a hősi halált halt 
egyházi tisztviselők jegyzékbevétele, 89-ket: az ingatlanok bérbeadásánál 
hősök előnyben részesítése, 133-kat : gyermekistentiszteletek tartása tárgyában.

A tanítóképző intézetek igazgatóságával közöltem az 57. jegyzőkönyvi 
ponttal kihirdetett tanítóképző intézeti rendtartást ;

az egyházkerületi pénztárral a kerületi számadásokat érintő 112. jegyző- 
könyvi pontot ;

az egyházkerületi pénzügyi bizottsággal Englert Ervin lnasztováci tnnitó 
segélykérvénye tárgyában a 118. pontot;

a pécsi és zágrábi gyülekezetekkel a 227-ket, a szekszárdi gyülekezettel 
a 130. jegyzőkönyvi pontot.

31. Fontosabb miniszteri rendeletek. A más helyen már ismertetett minisz
teri rendeleteken kívül a következő fontosabb leiratok érkeztek :

108966/916. sz. Bevonulás miatt üresedésben levő tanítói állásra taní
tónők, óvónők, nyug. tanítók alkalmazandók kisegitőkül, részükre 800 K 
államsegélyt helyez kilátásba ; tanítókat helyettesitő lelkészeket méltányos 
tiszteletdijban részesíti.

18141/917. sz. Lelkészek nyugtái az uj bélyegtörvény szerint bélyeg- 
zendők fel.

147787/916. sz. Iskolák felhivatnak háborús adatok gyűjtésére.
113833/916. számú belügyminiszteri leirat szerint a lelkészek az állami 

anyakönyvekbe betekinthetnek.
30. Államsegélyek utalványozása. A vallás és közoktatásügyi miniszter 

úr az 1917. év 1. félévre az egyházkerületbeli kongruás lelkészek fizetésének 
1600 K-ra kiegészítésére 156097/1016. sz. rendeletével 28.165 K 86 fillért, 
az 1917. év II. félévre pedig 67.786/917. számú rendeletével 27000 K 91 
fillért utalványozott.

Korpótléksegélyt a 156097/916. sz. rendelettel az I. félévre 25.187 K 73 
fillért, a II. félévre 67.768/917. sz. rendelettel 23.467 K 03 fillért; az egye
temes felügyelő úr kezéhez pedig egyházkerületünk lelkészei részére tovább- 
menő segély címén az I. félévre 17012 K 27 fillért, a II. félévre 17.897 K 
73 fillért utalványozott a miniszter úr. — A kerületünkhöz tartozó horvát- 
szlavon egyházközségek korpótlékra jogosult lelkészei és a püspöki titkár 
részére az egyetemes egyházközigazgatási pénztártól kerületi pénztárunkba 
mindkét félévben 1400 K utaltatott be.

33. Segédlelkészi kongnia. Jelentem, hogy az egyházkerületi pénztári 
hivatal kimutatása szerint 1916. évi május hó 16-tól — 1917. évi május hó



i 5-ig az egyházkerületben alkalmazott segédlelkészek részére a segédlelkészi 
kongnia terhére 8510 K 86 fillér folyósittatott.

Ugyanekkor sajnálattal kell rámutatnom azon körülményre, hogy a ta
nítói szolgálatot teljesítő segédlelkészek, a katonai lelkészeket helyettesítő ad
minisztrátorok alkalmazása annyira megterhelte ezen pénztárunkat, hogy a 
költségek fedezésére a megállapított államsegély nem elégséges. Tekintettel 
arra, hogy a fedezettúllépést nagyrészt iskolai okok magyarázzák, indokoltnak 
találnám, ha a mutatkozó hiány a hitoktatási pénzmaradványban találna fe
dezetet.

34. Nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek segélye. Az egyetemes 
nyugdijbizottság 1916. évi december 16-án hozott határozatával az egyet, 
közgyűlés által kiutalt 10.000 kor. háborús segélyből az egyházkerületünk 
következő nyugdíjas lelkészét és lelkészözvegyét segélyezte: Hetyei Mór 
300 K, Michaëlisz Izidor 300 K, Berke Józsefné 150 K, Tchneider Vilmosné 
100 K, Becht Henrikné 100, Stiegler Qusztávné 100 K, Vagner Jánosné 100 K, 
Skrabák Qézáné 100 K, Czipott Rezsőné 100 K, Guggenberger Jánosné 
100 K, Szilvágyi Gyuláné 100 K, Szili Lénántné 100 K, Bauer Adolfné 100 K, 
Fadgyas Pálné 100 K, Laucsek Jánosné 100 K, Jeskó Lajosné 100 K.

Hálával emlékezünk meg az egyet, nyugdíjintézet gondoskodásáról. De 
kifejezést kell adnunk azon meggyőződésünknek, hogy nyugdíjazott lelkésze
ink nagyon siralmas szegénységben élnek, a lelkészözvegyek pedig még 
nagyobb nyomorúsággal küzködnek. Egyházunk kötelessége, hogy ezen az 
ínséges állapoton segítsen. Ezen kötelesség nagy része áthárul az egyetemes 
lelkészi nyugdíjintézetre, nemcsak kedvező mérlegei következtében, hanem 
mert egyházi célokat munkáló egyházi intézmény.

35. Rendkivü adóalapi segélyek. Az 1917. évi egyetemes közgyűlés 130. 
számú határozatával egyházkerületünk alábbi gyülekezetének állapított meg az
1916. évre rendkívüli adó alapsegélyt. 1) Felsődörgicse 500 K, 2) Kötcse 
500 K, 3) Bánfalva 1000 K, 4) Szekszárd 500 K, 5) Barcs 500 K, 6) Lég- 
rád 500 K, 7) Alsólendva 1000 K, 8) Dombóvár 1500 K, 9) Pozsega 1000 K, 
összesen 7000 korona.

36. Tanítók fizetéskiegészitési államsegélye. Tisztelettel jelentem, hogy 
Összeállítottam azon tanítók névsorát, kiknek fizetését a vall. és közokt. minisz
térium az 1913. évi 16. t. c. államsegéllyel kiegészítette. Amennyiben az egy
házkerület közgyűlése szükségesnek Ítéli, méltóztassék azt a közgyűlés jegy
zőkönyvében kinyomatni.

37. Helyettes tanítóként működő lelkészek állami tiszteletdija. Mészáros 
István lelkész Kemeneshögyész 1915/16-ik tanévi helyettesítésért 300 kor., Jakab 
István lelkész Sur 1915/16-ik tanévi helyettesítésért 300 kor., Saródy Gyula 
segédlelkész Őrimagyarósd havi 70-}-37'50 kor., Síkos Kálmán segédlelkész 
Tótkeresztur 3750 kor., Odor Lajos segédlelkész Battyánd 3750 kor., Odor 
Lajos segédlelkész 2916/17-ik tanévi helyettesítésért 300 kor., Kéri János se
gédlelkész 1915/16. tanévi helyettesítésért 200 kor., — dr. Csinosné, Krausz
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Gizella Káld havi 42'40 kor., Laschober Samu Alsólendva 55-40 kor., Lack- 
ner Klára Bölcs h. 40, Varga János Ujmalomosok h. 76‘20, Taucher Károly 
Veleg h. 60, Molnár Sándor Dobronya h. 60, Ráth György Nagyhajmás h. 
70, Bauer János János Tel h. 70, Szabóné Bögöttz Irma 120, Györgyei He
ien Kemenesmagasi h. 60, Vincze Jolán Czelldömölk,. Horváth Katalin Ke- 
meneshőgyész h. 50—50, Bakó János Sürüháza h. 40, Kiss Ida Felpécz h. 
3750, Sass Margit Felsölászló h. 37'50.

38. Lelkészek, tanárok, tanítók katonai szolgálata. Egyházkerületünk 
lelkészei közül katonai lelkészi szolgálatot teljesítenek: Pöttschacher István 
soproni, Dobrovoljak Milkó pozsegai, Bojtos László hántai, Endreffy János 
lajoskoniáromi rendes, Horváth Lajos és Grósz János, segédlelkészek. Bojtos 
László, Horváth Lajos és Endreffy János felmentése folyamatban van.

jelzem, hogy a cs. és kir. hadügyminisztérium tábori lelkészek felmen
tését csak úgy' engedélyezi, ha az egyházi hatóság helyettük azonnal mások 
behívását, hozza javaslatba. Ezen gsetben is feltételül kiköti három nyelv 
ismeretét, továbbá, hogy az illető lehetőleg tartalékos tábori lelkész legyen.

Az egyházkerület területén munkálkodó tanintézetek tanári karából a 
felmentési revízió alapján behivattak: Théby Mihály soproni és Putsch Alfréd 
felsölövői tanár.

A tanítói karból a felmentési revízió után többen behivattak.
Iskoláink védelmét kötelességemnek ismertein s a felmentési Névjegyzé

keknek a minisztériumhoz küldésekor a következő felterjesztést intéztem a 
vall. és közokt. minisztériumhoz: „Az egyházfőhatósági vélemény nyilvánítására 
rendelt rovat esetenként alkalmat nyújtott ugyan arra,- hogy nyilatkozzam az 
egyes felmentésekre vonatkozólag, mégis külön is kötelezve érzem magamat 
arra, hogy kifejezést adjak Nagyméltóságod előtt ama meggyőződésemnek, 
miszerint nemcsak egyházunk és iskoláink, hanem egyenesen nemzetünk és 
népünk érdekében állónak tartom tanáraink és tanítóink felmentésének a jö
vendőre való kiterjesztését. A nehéz harcot nemcsak a lövészárkokban küzd
jük végig, hanem egész erkölcsi és gazdasági életünkben s népünknek foko
zottan szüksége van olyan tanácsadókra, kik kötelességük teljesítésére a meg
próbáltatásokkal szemben türelmes megállásra képesítik. Középiskoláink tanári 
kara oly nagy mértékben hiányos, hogy a munkában hagyottak csak nagy 
eröfeszitéssel képesek* kötelességeiknek eleget tenni, s bizonyára niég igy is a 
tanintézetek munkáján hosszú időkre kihatóan meglátszik a háború bélyege. 
Még nagyobb ritkítást a középiskolai tan ügy veszélyeztetése nélkül elképzelni 
lehetetlen. Tanítóink majdnem kivétel nélkül egyszersmind a gyülekezetek 
kántorai is s igy az ö katonai szolgálatra való behívásuk egyházi életünket, 
ezzel együtt a vallásos életet, a népoktatás ügyét veszélyeztetné. Midőn ezt 
felterjesztésemben Nagyméltóságod előtt tisztelettel feltárni bátorkodom, azon 
meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy Nagyméltóságod, mint a vallás- 
és közoktatás nagy nemzeti érdekeinek legfőbb vezetője, ismert bölcsessé-



50

gével megtalálja azt a szükséges kiegyenlitést, mely az egyház, vallás és tan
ügy érdekeit összhangba hozza a honvédelem nagy követeléseivel.“

39. Személyi változások. Az egyházkerület tiszviselői állásaiban, a tanintéze
teknél s egyházközségeknél beállott személyi változásokról a következőkben ter
jesztem elő jelentésemet ;

a) Az egyházkerületnél : Baldauf Gusztáv püspöki titkár Pécsre válasz
tatott meg rendes lelkésszé, helyébe László Miklós vadosfai lelkészt hívtam 
meg magam mellé püspöki titkárul, ki állását 1917. április hó 15-én elfog
lalta. Mesterházy László egyházkerületi másodlelkész Pápára rendes lelkész
nek megválasztatván, másodlelkészi állásáról lemondott, helyébe Horváth 
Lajos, jelenleg katonai szolgálatot teljesítő segédlelkészt hívtam meg. Igaz 
hálával és elismeréssel gondolok Baldauf Gusztáv volt püspöki titkár 12 évi 
értékes1 és buzgó közigazgatási, Mesterházy László 6 évi hű és odaadó má
sodlelkészi munkájára. Isten áldásának kívánásával búcsúzom tőlük. Bizonyára 
egyházkerületünk hálás elismerése kiséri őket uj munkakörükbe. Utódaikat 
bizalommal hívtam meg a bizalmi állásba s kérem az egyházkerületi köz
gyűlést, hogy ezt a kettős meghívást saját határozatával és bizalomnyilváni- 
tásával megerősíteni szíveskedjék.

Az egyházkerület főjegyzője, Bognár Endre lovászpatonai lelkész úgy fő
jegyzői, mint bizottsági tagsági állásairól lemondott. Mint lelkész is nyuga
lomba vonul. A bizalomért, mellyel az egyház őt mindenkor kitüntette, ' ki
váló képességeit és egyházunk közigazgatásában, valamint szeretet munkájában 
egyformán értékes szolgálatait adta viszonzásul. Hálás elismeréssel jegyezzük 
nevét egyházunk kiváló munkásai sorozatába.

b) A tanintézeteknél: Papp József soproni tanítóképző intézeti igazgató 
f. évi szeptember elsejével nyugalomba vonulván, helyette Simkó Endre vá
lasztatott meg a tanítóképző intézet igazgatójává.

A kőszegi felsőbb leányiskola-igazgatója Budaker Károly elhalálozván, 
helyette Arató István ottani rendes tanár választatott meg. Beke Andor bony
hádi főgimnáziumi r. tanár egy évre ideiglenesen nyugalomba helyeztetett.

Hálás elismeréssel emlékezem meg e helyen is arról, hogy Papp József 
tanítóképző intézeti igazgató egész életét és minden munka energiáját tanító
képzésünk ügyének szentelte. Életmunkáját alkotások őrzik. Fáradozásainak 
jutalmát találja meg munkája megmaradó értékén kívül egyházunk őszinte 
hálájában. \

Itt is kegyelettel és hálával emlékezem meg Budaker Károly felső 
leányiskolái igazgatóról, ki eredményes munka után, de még sokat ígérő 
munka előtt kiejtette kezéből a vándorbotot.

Utódaikat : Simkó Endre tanitóképző-intézeti és Arató István felsőleány- 
iskolai igazgató urakat bizalommal köszöntöm s egyházkerületünk szeretetébe 
ajánlom.

c) Az egyházmegyéknél és gyülekezeteknél. Mindenekelőtt megilletődéssel 
emlékezem meg arról, hogy Horváth Sámuel téti lelkész, a győri egyházmegye



51

volt esperese nyugdíjaztatását kérelmezte. Áldásos munka, gazdag eredményű 
fáradozás után keresi fel a jól megérdemelt pihenést, melybe egész egyház- 
kerületünk osztatlan szeretető és tisztelete kiséri.

Egyéb változások : Győri egyházmegye : A kisbabod ev. gyülekezet néhai 
Barcza Gyula helyett Barcza Dezső győri ügyvédet választotta felügyelőjévé.

Kemenesaljái egyházmegye : Szabó Antal K. sömjéni tanító 42 évi szol
gálat után nyugalomba, vonult, helyébe Papp Sándor csöngei h. tanító hivatott 
meg. Helyettes tanítók voltak : K. högyészben Horváth Katalin, K. Magasiban 
Györgyei Helén, Celldömölkön Vincze Jolán, K. szentmártonban Fejes Erzsébet, 
Káldon Dr. Csinos Albinné, 0. Asszonyfán Berecz Gábor ny. tanító. Ideigle
nesen szabadságoltatott 12, harctéren van 13 tanító, köztük 1 meghalt, 1 
eltűnt, 7 fogságba került. — Felügyelőnek választatott Alsólendván Petrik 
Dezső, Zala Istvándon a lemondott Ferenczi Győző heiyébe Mesterházi Mes- 
terházy Jenő földbirtokos. Kissomlyón, 0 . Asszonyfán üresedésben van a 
felügyelői állás.

Somogyi egyházmegye: Szerényi Sándor Antunováci lelkész nyuga
lomba vonult.

Soproni alsó egyházmegye : Edvén Kiss Gyula tanító nyugalomba vonult, 
helyébe Nagy Dénes választatott. Bükön Dr. Takáts József választatott felü
gyelővé, ugyanott Godina István, majd Kovács István s. lelkészek távozásával 
a IV—VI. osztályok vezetését Nistor Aurél oki. tanító s gör. kel. lelkész 
vette át. Rendes tanítóvá a IV—IV. osztályba a hadbavonult Kisfaludy Károly, 
az I—III. osztály tanítójává Nitsehinger János választátott. Tarádon Nagy 
Dénes helye Czike Julia oki. tanítónővel töltetett be. Vadosfán a hadban 
lévő Horváth János tanítót Mátis Károly s. lelkész helyettesítette.

Soproni felső egyházmegye: Dr. Démy Lajos esp. felügyelő elhunyt, 
helyébe dr. Zergényi Jenő soproni ügyvéd választatott. Krón Ferenc lajtauj- 
falusi lelkész Gyónra távozott, helyébe Frank Károly lajoskomáromi s. lel
kész Kaboldra Scherlacher Sándor iglói s. lelkész választatott rendes lelkésszé. 
Ugyancsak Kaboldon Molnár Gyula felsőpéterfai tanítót, F. Péterfa Emericzy 
Gézát választották meg tanítóul, Sopronban pedig Thierring Sámuelt a nép
iskola helyettes igazgatójává.

Vasi felső egyházmegye. Alhóról Klenner Rudolf tanító Nagylajosfalvára 
költözött, Alsólővő Benedek József tanítót kántortanitóvá s helyébe II. taní
tónak Steiner Gusztáv ujrétfalusi tanítót, Ujvörösvágás Karner Mátyás villá- 
niosi kiseg. tanítót választotta meg. Felsőőrről Kiss Gábor tanító Szombat
helyre távozott, helyét Pleyer József segédtanító tanító foglalta el, Felsőlászlón 
Bögöthy Sámuel hadifogságba esett tanítót Sass Mária felső leányiskolát 
végzett urleány helyetesitette. A rábakereszturi állást Karner Frigyes, a rá- 
bafüzesit Pfeiler S. Károly foglalta el, Ujrétfalun Steiner Gusztáv helyébe 
Rehling Jánost választották, Vasdobrán Spissák Károly nyug. tanítót, ki mint 
helyettes tanított.
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Villámos szervezett 2. sorszámú tanítói állására Kappel János old. tanitót 
választotta meg.

A lelkészi karban csak a felsőlövöi állás betöltése kapcsán merült fel vál
tozás, Beyer Theofil■ kőszegi lelkészt hívta meg Felsőlövő Istenben boldo
gult Stettner Gyula tb. főesperes helyébe, aki ezen állását augusztus hó 6-án 
foglalta el, miután Kőszegről juh 31-én távozott. A felsőlövői egyházközség 
által biztosított segédlelkészi állásban 1916. november 22-ig Frank Károly 
működött, kinek távozása után Schlitt Gyula segédlelkész töltötte be ezt az 
állást. Mivel a városszalónaki lelkésznek oldala mellől kaik Henrik segéd lel kész 
Somogydöröcskére helyeztetett át, Schlitt Gyula került helyére.

Vasi közép egyházmegye : Kapi Béla körmendi lelkész Szombathelyre, 
Zongor Béla uraiujfalui lelkész Körmendre, Rónai B. Gyula örimogyorósdí 
lelkész Uraiujfaluba választatott meg lelkésznek, Éder'József nemescsói lel
kész meghalt. Segédlélkésznek Battyándra Odor Lajos, Tótkereszturra Síkos 
Kálmán, Örimogyorósdra Saródy'Gyula küldetett; Egyed Bertalan Sajógö- 
mörre távozott. Felügyelőnek Örihodos dr. Berta Benő kir. járásbirót, Uraiuj- 
falu Ajkay Elemért választotta. Nyugalomba vonult Rátkai Lajos alsómaráci, 
Horeczky Gyula csánigi tanító, hősi halált halt Lengyel Sándor ' őrimogyo- 
rósdi tanító, Novák Gyula zsédenyi tanító. Zsédenybe Sass Vilma választatott 
tanítónőnek.

Veszprémi egyházmegye: Pápán Gyurátz Ferenc püspök nyugalomba 
vonulván, helyébe lelkészül Mesterházy László egyh. kér. m. lelkész válasz
tatott. Kluge Endre egyházmegyei felügyelővé választatván, pápai felügyelői 
tisztéről lemondott, utódja lett Bélák Lajos pápai főszolgabiró. Ajkán fel
ügyelővé választották Bélák Endre devecseri szolgabirót. Segédlelkészül ki
küldettek: Hántára Sokoray Bálint, Lajoskoináromba Schlitt Gyula, majd 
Frank Károly, Pápára Dubovay Géza. B. Szentlászlóról Sokoray Gyula távo
zott. Nyugalomba ment Sütő János sikátori tanító. Ászár Geyer Adolf h. ta
nítót, Somlyószőllös pedig Vincze Irén h. tanítónőt hívta meg.

Zalai egyházmegye : Nagyvázsonyban Zsiray József ny. tanító távoztá- 
val Szabó Gyula ottani áll. tanító alkalmaztatott kántorul.

40. Halálozások. A halál az elmúlt évben is gazdag aratást végzett 
egyházunk munkásai közt és fájdalmas veszteségeket okozott egyházi köz
életünknek.

Budaker Károly kőszegi felső leányiskolánk igazgatója 1916. december 
hó 31-én életének 48., tanári működésének 26. évében elhunyt. Egész életét 
ev. iskolaügyünk fejlesztésének szentelte. Felsőlövöi főgimnáziumunkban vég
zett áldásos munkálkodás után kőszegi leányiskolánk élére állította a közbi
zalom. Szervező erejének teljességében vesztettük őt. el.

Éder József nemescsói lelkész, a vasi közép egyházmegye számvevője, 
az egyházkerületi Gyámintézet ellenőre 1917. évi január hó 4-én 62 éves 
korában elhunyt. 34 éves lelkészi és egyházi munkálkodása után tért 
pihenőre. Egész élete buzgó, értékes szolgálat volt.
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Madár Mátyás felpéczi lelkész egyházkerületünk aljegyzője az egyház
kerületi és egyetemes bizottságok majdnem valamennyiének tagja, 1917. évi 
április hó 20-an fejezte be áldásos és eredményekben gazdag életét. 39 évig 
munkálkodott mint lelkész. Fényes tehetségeinek igazán legjavával építette 
gyülekezetét és egyházunkat. Borbély János mérgesi lelkész 1917. évi ápri
lis hó 20-án, 52 éves korában halt el. Egész élete az Ur szőlőjének munká- 
lása volt.

A nyugalom esztendeit az örök boldogságéval váltották fel: Szenthe 
Gábor volt nagybábonyi lelkész, ki 1916. augusztus hó 27-én 78 éves ko: 
rában Tabon, Kiss Imre volt uraiujfalui lelkész, ki 1917. évi május hó 25-én 
Szentgotthárdon 79 éves korában, Stromp Gyula volt soproni főgimnáziumi 
tanár, ki 1916. évi augusztus hó 18-án Rozsnyón 57' éves korában hunyta 
örök álomra szemeit.

Tanítóink sora is megritkult. Hősi halált halt: Novak Gyula hegyfalui 
tanító, tart. hadnagy, a bronz, a, kis és nagyezüst vitézségi érem tulajdonosa, 
ki 1916. július hó 18-án Sokonovnál hősi halált halt. Ugyancsak a haza 
védelmében fejezte be ifjú életét Lengyel Sándor őrimagyarósdi tanító.

Nyugalmazott tanítóink közül a következők elhunytéról vettem a gyá
szos hirt: Borbély János nyug. nagybaráthegyi tanító 1916. szeptember 29-én 
78 éves korában. Vargha Antal nyug. szilsárkányi tanító 1917. évi március 
19-én 89 éves korában.

A mindenható Isten kegyelme adjon pihenni tért hü munkatársainknak 
c°endes, áldott pihenést !

41. Megüresedett állások és bizottsági tagsági helyek. Részint lemon
dás, részint elhalálozás folytán egyházkerületünknél a következő állások és 
bizottsági tagsági helyek üresedtek meg :

1) egyházkerületi egyházi főjegyzői (Bognár Endre lemondásával);
2) egyházkerületi egyházi aljegyzői állás, (Madár Mátyás elhalálozásával) ;
3) a főiskolai nagybizottságnál két egyházi tagság (Bognár Endre és 

Madár Mátyás) a soproni gyülekezet részéről egy világi tagsági hely, 
(Dr. Démy Lajos) ;

4) az egyházkerület fegyelmi bizottságánál egy egyházi tagsági hely, 
(Bognár Endre) ;

5) az egyházkerületi, törvényszéknél két egyházi és egy világi tagsági 
hely (Bognár Endre, Varga Gyula és Barcza Géza)

6) az egyházkerületi pénzügyi bizottságnál egy világi tagsági hely 
(Démy Lajos) és a soproni tanítóképző intézet igazgatójának lemon
dásával megüresedett hely.

7) az egyházkerületi véleményező bizottságnál az egyházi elnöki állás 
(Bognár Endre) és két egyházi tagsági hely (Madár Mátyás és Varga 
Gyula) ;

8) az egyházkerületi számvevőszéknél egy egyházi tagsági hely,(Madár 
Mátyás) ;



9) az egyházkerületi leánynevelő intézetnél az egyházi felügyelői állás
(Varga Gyula) ;  ̂ '

10) a zsinati törvényeket ,végrehajtó bizottságnál egy egyházi tagsági 
hely (Bognár Endre).

Az egyházkerület tisztviselőire, nevezetesen az egyházkerületi jegyzőkre 
vonatkozólag egyházi alkotmányunk 114. §-a 1. pontjában és a 142. §-ában 
intézkedik oly módon, hogy azok megválasztása az egyházkerületi közgyűlés 
jogát képezi. Kérdéses azonban, hogy az egyházmegyék kiküldöttei s az 
egyházkerületek közgyűlésének hivatalból jelenlévő tagjai a maguk szavaza
tával személyi kérdésekben is képviselnie az egyházkerület gyülekezeteinek 
közvéleményét? Közgyűléseink váltakozó helye is a közelebb lakók részvéte
lével könnyen befolyásolhatja az egyházkerületi tisztviselők választását. Egyházi 
Alkotmányunk kötelező rendelkezése nem teszi lehetővé az eddigi választási 
eljárás mellőzését, kötelességünk marad tehát ezután is az eddigi szokásnak 
megfelelően az egyházkerület közgyűlésén .betölteni a megüresedett kerületi 
tisztségeket. De szükségesnek látnám a zsinati törvény idevonatkozó §-ának 
végrehajtásán oly módosítást végezni, hogy legalább is az egyházkerületi 
tisztségek betöltésénél kikéressék az összes gyülekezetek véleménye. Termé
szetes, hogy a gyülekezetek állásfoglalása nem választási, hanem csak jelölési 
szavazat lehetne s nem annyira jogi, mint inkább erkölcsi súllyal esnék 
azon mérlegbe, mely az egyházkerület tanácskozásra összegyülekező testü
letét az egyházkerület igazi közvéleményéről tájékoztatja.

Az egyházkerületi bizottságoknál megüresedett tagsági helyek betölté
sére nézve leghelyesebbnek tartom, ha a püspök elnöklete mellett tanácskozó 
esperesi kar tesz javaslatot.

42. A gyülekezetek áldozatkészsége és hitélete. Örömmel jelentem, hogy 
az egyházmegyékből érkezett s gyülekezetenként részletezett jelentések szerint 
a gyülekezetekben a hitélet és áldozatkészség az elmúlt évben is örvendetes 
niódon emelkedett. A részletes jelentést tisztelettel beterjesztem az egyházke
rület elé, a közgyűlés bölcseségére és belátására bízva, vájjon elrendeli-e 
annak a jegyzőkönyvbe való kinyomatását.

43. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. Tisztelettel jelentem, 
hogy az egyházkerület népességére, a bejmissziói mozgalmakra, iskolákra, 
vallásoktatásra s a gyülekezetek vagyoni állapotára vonatkozó táblázatos 
kimutatásokat beterjesztem az egyházkerület közgyűlése elé. Amennyiben azt 
a közgyűlés szükségesnek látja, méltóztassék annak a jegyzőkönyv kapcsán 
való kinyomatását elhatározni.

Összefoglalásképpen közlöm, hogy az egyházkerület lélekszáma 241.529, 
kereszteltetett 3274 gyermek, közülök törvénytelen 175. Konfirmáltatok 4640 
gyermek, egybekelt 361 pár, eltemettetek 4430 egyén. Vadházasságban él 
125 pár, különélő házaspár van 76, egyházunkba áttértek 21-ep, egyházunkból 
kitértek 48-an, egyházunk . javára reverzálist adtak 27-en, egyházunk 
kárára 9-en.
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Egyházi énekkar van az egyházkerület 36 gyülekezetében, ifjusági egye
sület 19-ben, lelkészi naplót vezetnek 95-ben, nőegylet van 163 gyülekezetben, 
szervezett helyi gyámintézet 111-ben, aranykönyv 172-ben. Egyházmegyei 
belmissziói egyesület minden egyházmegyében.

Evang. iskoláinkban más vallásfelekezetbeli gyermek 1640 járt, más 
vallásfelekezeti iskolába járt 709 gyermek, iskolai oktatás nélkül maradt 150 
gyermek-, köznapi iskolába 32, ismétlő iskolában 68 helyen végzi a vallás- 
oktatást a lelkész, a konfirmandusokat mindenütt a lelkész oktatja, iskola 
könyvtár 271 van egyházkerületünkben.

Az egyházmegyék összes bevétele 89866 K 46 f., kiadása 83244 K 92 
f., pénztári maradványa 6699 K 46 f. Pénztárhiánya egy egyháymegyének 
van 77 K 92 f. összegben. Az egyházmegyék egyéb alaptőkéinek összege 
47883 K 30, f; az egyházmegyei gyámoldák alaptőkéje 113122 K 72 f. és 
egyházmegyei belmissziói alaptőkés összege 11674 K 45 fillérre emelkedett.

Az egyházkerület összesített vagyona az 1916. év végén a következő 
volt: összes bevétel 4.144.589 K 76 f., összes kiadás 3.846.981 K 63 f., 
pénztári maradvány 297.608 K 13 f. Egyéb határozott célú alapítványokban 
4.406.190 K 40 f. Az egyházak összes adóssága 777.916 K 16 f. Az egyházak 
fenntartására szolgáló alaptőkék végső összege 1.986.930 K 48 f. Takarék
magtár van 79 gyülekezetben.

44. A Zsedényi dij odaítélése. A Zsedényi alapítvány kamatait az egy
házmegyék előterjesztésére a következőknek adományoztam :

Győri egyházmegye: Bauer Lenke győri tanítónő. Somogyi egyházmegye 
Németh István porrogi taninitó. Kemenesaljái egyházmegye; Gál Sándor 
alsómesteri tanító. Soproni alsó egyházmegye : Kisfaludy Károly büki tanító. 
Soproni felső egyházmegye : Gömbös Gyula soproni tanító. Tolna-baranya- 
somogyi egyházmegye: Bakó Béla marázai tanító. Vasi felső egyházmegye: 
Karner János rád afal va i tanító. Vasi közép egyházmegye: Herczeg Károly 
sárvári tanító. Veszprémi egyházmegye: Niedezland Vilmos várpalotai tanító. 
Zalai egyházmegye : Bándi* Géza kövágóörsi tanító.

45. Örvendetes események. Isten iránt eltelt hálával emlékezem meg 
azon örvendetes eseményekről, melyek egyházunk körében lelkünket megör
vendeztették.

Kund Sámuel répcelaki lelkész, a vasi közép egyházmegye érdemes 
esperese, ez évben ünnepli csendes imádkozással lelkészi pályafutásának fél
százados ünnepét. Imádságával egyesül mindnyájunk imádsága, mellyel áldást 
kérünk félszázados lelkipásztori munkájára s az Isten kegyelmével alászálló 
jutalmat életére.

Isó Vince, a győri gyülekezet lelkésze, ez évben ünnepelte szerető gyü
lekezete családi körében lelkészi munkálkodásának 30 éves jubileumát. 
Őszinte örömmel ragadtam meg az alkalmat s üdvözöltem egyházunk ezen 
lelkes munkását élete hálára ösztönző határvonalán.

Őfelsége Scholtz Ödön ágfalvai lelkészt, a soproni felső egyházmegye
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esperesét a Ferenc József-rend lovagkeresztjével, Papp József tanítóképző in
tézeti igazgatót a II. osztályú polgári érdemkereszttel, Benedek Vince győri 
igazgató tanítót és Fodor Miklós alszopori tanítót a III. osztályú polgári ér
demkereszttel tüntette ki.

Dr. Ostffy Lajost, a kemenesaljai egyházmegye felügyelőjét, egyházkerü
leti népiskolai bizottságunk világi elnökét, a király Vasvármegye főispánjává 
nevezte ki. Porkoláb Mihályt, a kemenesaljai egyházmegye ügyészét, a cell- 
dömölki választókerület országgyűlési képviselőjévé választotta.

Örömmel és azon reménnyel üdvözlöm a jubilánsokat és kitüntetette
ket, hogy életük munkája ezután is hű marad egyházunk hagyományaihoz.

4b. Jubileumi pályamunkák. Az egyházkerület a reformáció jubileuma 
alkalmával pályázatot hirdetett és pedig: 1. egyháztörténeti munkára, 2. ünnepi 
ódára, 3. ünnepi beszédre, 4. népies iratokra, 5. jubileumi egyházi beszédre. 
A pályázatokra összesen 16 munka érkezett, mégpedig:

I. Egyháztörténeti munka : a) A somogyi ág. h. ev. egyházmegye törté
nete. Irta: Mesterházy Sándor ev. lelkész.

II. Ünnepi ódára: a) Luther Márton. Jelige: Hit, remény, szeretet, b) 
Az ember. Jelige: „Előtted a küzdés, előtted a pálya . . .“ c) A reformáció 
emlékezete. Jelige : Luther, d) A reformáció négyszázados jubileumára. Jelige: 
Az ige kőszálként megáll. e)‘ Óda, a reformáció négyszázados emlékünnepére. 
Jelige: Eszmékben dusabb kor-e tűzben, vérben — Hintsd ránk te tisztább 
fényedet, f) Luther. Jelige: Worms, g) Óda. Jelige: XLVI. zsoltár.

III. Ünnepi beszédre: —
IV. Egyházi beszédre: a) Jelige: Hiszünk, azért szólunk, b) Jelige: 

Uram kihez mennék, örök életnek beszéde vagyon Tenálad. c) Jelige: Ján. 
lev. IV. 16. V.

V. Népies iratokra: a) Mit köszönhetünk a reformációnak ? Jelige : Róm. 
lev. XV. 4. V. b.) Mit köszönhetünk a reformációnak? Jelige: Legyetek áll
hatatosak és tartsátok meg a nektek adott tudományt, melyre .tan itatta tok. 
c) Mit köszönhetünk a reformációnak? Jelige: 1917. d) Emlékezés Lutherre 
a világháborúban a reformáció négyszázados évfordulóján, Jelige : Erős vá
runk nekünk az Isten, e) Mit köszönhetünk a reformációnak? Jelige: Az 
Urnák szolgáljatok.

A munkákat kiadtam a bíráló bizottságoknak. Jelentésüket az egyházker. 
közgyűlése elé fogom terjeszteni.

47. Hősi halált halt tanítók árvái. Hogy a hősi halált halt tanítók iránt 
hálánkat és kegyeletünket a felsegítő szeretet áldásos munkájává alakítsuk, 
azon indítvánnyal lépek egyházkerületi közgyűlésünk elé, mondja ki a köz
gyűlés, hogy az egyházkerület összes iskoláiban a hősi halált halt tanítók 
árváinak mindenkorra tandíjmentességet s az internátusoknál, közélelme
zéseknél lehetőleg ingyenes helyet biztosit nékik. Jelzem, hogy ezen indít
ványomat a felsölövöi tanintézetek iskolai bizottsága elfogadta s ugyanezt az 
indítványt beterjesztettem a bonyhádi főgimnázium iskoláiénntartóságához.
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Legyen ez a közgyűlési határozatunk egy egyszerű babérág, melyet 
hős tanítóink sirhalmára helyezünk.

48. A gyülekezetek adakozása. A terjedelmes gyüjtöiveket es kimutatá
sokat az egyházkerületi közgyűlésnek rendelkezésére bocsátva, tisztelettel köz
löm, hogy az V. hadikölcsönre gyülekezeteink és iskoláink 250.600 K-át, a
VI. hadikölcsönre 137.262 K összegű hadikölcsön kötvényt jegyeztek. A Vö
rös Kereszt Egyesületre tartott gyűjtések alkalmával befolyt 1760 K 30 f. A 
háború által anyagi károsodást szenvedett lelkészek és tanítók javára befolyt 
3343 K 16 f. Itt közlöm, hogy a kőszegi leányiskolára 337 K 65 f., a sop
roni tápintézetre pedig 80 K adomány érkezett.

49. Katholikus autonómia és az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása. A 
kormányváltozás alkalmával az uj kormány a képviselőházban programmot 
adott s ebben kifejezte azt a szándékát, hogy a kath. autonómiát megvalósí
tani s az 1848. XX. t.-c.-t végrehajtani kívánja. A két programmpontnak egy 
mondatban való összefoglalása remélhetőleg nem mind a két felekezet részére 
Ígérő és osztó politikusság kifejezője, hanem mélyebb értelmet is rejt magá
ban s kifejezésre juttatja azt az alapvető meggyőződést, hogy a kath. autonó
miának megadása az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásában bírja feltételét. A 
megvalósítás egymásutánját véve figyelembe, a kormány programmját igy sze
retnénk értelmezni; az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása és a kath. autonómia 
megvalósítása.

A kath. autonómiáról mindenekelőtt meg kell állapitanunk azt, hogy jó
lehet ez a kérdés benső természeténél fogva az illető egyház benső ügye, 
mégis bizonyos államjoghatályi és vagyoni kérdésekkel való kapcsolat követ
keztében elsőrendű állami üggyé lesz.

Deák Ferenc 1873. junius hó 28-án tartott parlamenti beszédében azt 
mondotta, hogy : „A kath. autonómia csak negative tartozik az országyülés 
elé. Nekünk nincs jogunk az autonómiába akként avatkozni, hogy igy legyen, 
hanem van jogunk azt mondani, hogy igy ne legyen.“ Kérdés azonban, hogy 
vájjon minő tartalommal ruházták fel akkor az autonómia fogalmát? Ha az 
autonómiában az önszervezeti jogok gyakorlását látták kimentve, úgy bizo
nyára helytálló Deák Ferenc megállapítása. Ha azonban az autonómia ettől 
eltérő tartalmat nyer, ha a kulturális érdekeken kívül az állam vagyoni állo
mányának s a nemzet közbirtokának és ezekkel szemben az állam birtokosi 
jogának teljességét érinti, akkor szükségképpen megváltozik az államnak a 
kath. autonómiával szemben elfoglalandó álláspontja.

A kath. autonómiát Takács Menyhért jászóvári prelátus igy határozza 
meg : „A kath. autonómia elsősorban az egyház összes világi vonatkozású 
ügyeinek önkormányzati szervezet utján való intézését jelenti, másodsorban a 
kultusznak és kultúrának megszilárdítását és védelmét a társadalmi osztályok 
keretei között.“

A világi vonatkozású ügyek önkormányzati intézése alatt mindenekelőtt 
a vagyon kezelését és ellenőrzését érti. Kimondja, hogy a róni. kath. egyház 
által élvezett vagyon birtokosa egyedül és kizárólag a róni. kath. egyház,
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legfőbb kegyura a király, természetes őre és gondviselője a magyar kathöli- 
kusság egyeteme. A vagyont két részre osztja: egyházi jövedelemre, melye
ket az egyház „a királyoknak a honalapitás jogán jutott s az ő szabad ren
delkezésük alatt álló és mindenkor kizárólagos birtokuknak tekintett ingatlan
ból“ kapott, melyek szerinte biztosabbak a szerzett vagyonnál és kath. ala
pokra és alapítványokra, melyek szerzetesek javaiból, alapítványaiból stb. ke
letkeztek s melyeknek vitathatatlan birtokosa az egyház, jóllehet a vagyont az 
állam kezeli.

A róni. kath. egyház követelése, hogy az összes javakra vonatkozólag a 
kath. autonóm szervezet teljesítse a vagyoni felügyeletet. Az alapokra és ala
pítványokra vonatkozólag a kezelés jogát is követeli, valamint azok kiadását 
is kívánja. Ezt pedig részint „a magyar keresztyénységnek és az ország java
inak előmozdításáért teszi, részint, hogy elhallgasson az egyházi vagyon fel
osztását sürgető idegen, jogtalan és szemérmetlen követelés.“

Az alapfelfogás szerint tehát a vagyoni kérdésben csak három tényező
nek van véleménynyilvánítási és intézkedési joga: 1) a koronás királynak,
2) a klérusnak és 3) a katholikusság egyetemének. i

Azon felfogással szemben; mely szerint a kath. egyház használatában 
álló javak és birtokok mind vitathatatlanul egyházi tulajdont képeznek, Deák 
Ferenc felfogását idézem, nemcsak egyénisége által is megnövelt súlya miatt, 
hanem mert természetes kiegészítését nyújtja a kath. autonómiáról fentebb 
közölt nézetének. A közös iskolákról 1848. augusztus hó 9-én tartott beszé
dében síkra száll a vallásfelekezetek ama joga mellett, hogy saját költségükön 
iskolákat állíthatnak s alapítványaikat ezen célra fordíthatják. Szerinte dacára a 
közös iskoláknak, az államnak nem áll jogában az alapítványokat lefoglalni. „Ha
talmi lépést tehát a státus, — mondja, — erőszakot követhet el, de bizo
nyos, igazságtalanságot fog elkövetni. Ne hasonlítsa senki ezzel össze a 
kath. alapítványokat, mert ezeknek nem csekély része a státus javaival ada
tott már Szent István által azon jószágok közül, melyeket a státus közszük
ségeinek fedezésére kiszakítottak eleink akkor, midőn az országot felosztották. 
A protestánsok és óhitiiek minden alapítványai magán alapítványok, ezekhez 
a státus nem járult semmivel.“

Ugyancsak Deák Ferenc nyilatkozik az állam és egyház viszonyát tár
gyaló 1873. junius hó 28-iki parlamenti beszédében a r. kath. egyházi ja
vakról. Egyenesen a szekularizációról beszél és erre vonatkozólag is alkal
mazza azon alapfelfogását, hogy valamint mellőzendő az egyház befolyása és 
beleszólása az állam ügyeibe, úgy lehetőleg az állam se avatkozzék az egy
ház ügyeibe. „Azt hiszem tehát nem azt kell kimondani, hogy az egyházi 
javak elvétéinek, hanem meg kell különböztetni, hogy mik az egyház valósá
gos tulajdonai és mik a státus tulajdonai a maga kulturális céljaira. És ha 
ez meg lesz különböztetve és a státus a magáét megtartja és használja, a 
kulturális célokra a másiknak elvételét azért is károsnak tartanám, mert a
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státusnak kellene fedezni a kultusz költségeit, amelyek megint messze vezet
nek attól, amit akarok, még pedig visszafelé vezetnek.,,

A róm. kath. egyház tulajdonjogi kérdése tehát egyáltalában nem olyan 
egyszerű, mint aminőnek katholikus részről feltüntetik. Evang. egyházunknak 
bizonyára nem programmpontja, de még csak nem is kívánsága, hogy a róm. 
kath. egj'ház jogos tulajdonából akár egy fillért is elveszítsen, de mint a 
magyar állam egyik tényezőjét nem érintheti közönyösen, vájjon állami eredetű 
és általános állami rendeltetésű javak államiak maradnak-e, avagy pedig a 
róm. kath. egyház birtokába adatnak át. Ez a kérdés mindenesetre beható és 
szakszerű vizsgálatot igényel. Természetes azonban, hogy a vagyoni kérdésben 
illetékesnek elismert három tényezőhöz egy negyediknek elismerését is köve
telnünk kell. A róm. kath. egyházi tulajdon kérdésében a király, a klérus és a 
katholikusság mellett döntő szót kell kapni az államnak, a nemzet képvise
letének, amint az az országgyűlésben áll előttünk. Ebből szükségképen követ
kezik, hogy a róm. kath. autonómia kérdésének egyházi vonatkozású részeit 
elintézhetik a római pápával és hierarchiával, de az állami vonatkozású részeit 
a törvényhozással kell elintézni.

Az autonómia további megnyilatkozásában a róm. kath. egyház világi 
# elemeinek munkástáborba gyűjtését s ezen az alapon hitközségi szervezkedést 

jelent. Takáts Menyhért erre vonatkozólag ezt mondja: „Az ország összes 
kath. lakossága csak úgy olvadhat bele az autonómia szervezetébe, ha 
minden vallásban és közösségben, minden legkisebb felekezetben hitközsé- 

. geket alkot. E hitközségek összekötő kapcsa a vallásos buzgalom, fenntartó 
ereje az alkotmányos egyházi élet, országos jelentősége a katholicitás. A hit
községeknek az egyházmegye autonómiájában is nagy szerepük lesz, főleg 
választójoguk, ami csak emelni fogja a kath. közügyek iránti országos 
érdeklődést.“

Ezen szervezet alakulat közelebbi jellegét sejteti a kiváló prelátus, midőn 
„hierarchikus autonómiáról“ beszél. Az érdekesség és teljesség kedvéért 
megemlítem, hogy az „Alkotmány“ 1917. évi augusztus 15-iki száma ugyan
csak figyelemreméltó vonásokkal egészíti ki a kath. autonómia szervezeti 
részét. E szerint az autonómia nem lehet a hívek teljes önrendelkezési joga. 
Minden hatalom az egyház fejétől, a Krisztustól ered, tőle ráárad a pápára, 
a püspökökre. Az egyházban csak az apostolok utódainak van joghatóságuk. 
Az alsó papság és a hívek püspök nélkül, vagy püspök ellen semmiféle hata
lommal nem bírnak. A kath. autonómia nem jelenti a hívek önrendelkezési 
jogát, mert ez összeférhetetlen az egyház fogalmával. A hatalom az autonó
mia mellett is a püspökök kezében marad. A hívek nem alkotnak egyházi 
parlamentet, hanem feladatuk kimerül a püspökök által rájuk bízott ügyek 
elintézésében. Kath. autonómia alatt — mondja a cikkíró — helyesen azt 
értjük, hogy az alsó papság és a hívek választott képviselői kezelik azokat az 
ügyeket,, amelyeket addig a magyar kir. kormány kezelt ő Felségének, a ki
rálynak legfőbb kegyúri joga címén.
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A kalii, egyház belső ügyének tekintjük, hogy az autonómia eme szervezeti 
részét miképen képes összhangba hozni hierarchikus szervezetével. Egyházunk 
autonóm jogainak birtokában, azoknak élvezetében és értékük teljes tudatában 
rokonérzésünk egész melegségével figyelemmel kisérjük a róm. kath. egy
háznak a világi elemre is jogokat kiterjesztő alakulását. Erősségünket a 
magunk benső és külső kiépítettségében s meglevő és szunnyadó erkölcsi és 
anyagi tehetségeink teljes kifejtésében, nem pedig a más egyházak gyenge
ségében, a fejlődési lehetőségektől való elzárásában keressük. Szívből óhajt
juk, hogy a kath. autonómia ezen része a kath. egyházra s Isten országára 
áldást jelentsen. De egyszersmind azon reménységünknek is kifejezést adunk, 
hogy Eötvös gondolata valóra válik s a világi elemnek az egyházban való 
érvényesülése elveszi a felekezetieskedés sebző élét s a különböző vallásfeleke
zeteket közelebb hozza egymáshoz.

A róm. kath. vagyon tulajdonjogi természete megállapítja egyházunk 
azon jogigényét, melyet az állammal szemben jogosan támaszthat. Ezen jog
igény elismerését az 1848. évi XX. t. cikkben találjuk tételes alakban 
kifejezve.

Az 1848. évi XX. t. c. két részből áll: az első kimondja a fennálló 
vallásfelekezetek jogegyenlőségét és viszonosságát, a második pedig bizto
sítja egyházunk részére az állami gondoskodást.

Az állam anyagi gondoskodását illetőleg sokszor kifejezést adtak azon 
meggyőződésnek, hogy a különböző dineken nyert segélyek nem jelentik 
egyházunk jogigényének teljes kielégítését. Hiába növekedett az iskolai, lel
készt, tanítói, közigazgatási, adócsökkentési stb. segély cimén az állam 
anyagi hozzájárulása, nem is beszélve a segélynyújtás formájáról és a lé
nyeget is érintő, kifogásolható megoldási módjáról, ma is áll, amit Eötvös 
budget-beszédében mondott, hogy az állam anyagi támogatása csak jótékony
ság ; a cél nem a szükség pótlása, hanem azok felsegélyezése, kik az állam 
segélye nélkül talán ínségben elvesznének. Ha a törvény teljes végrehajtására 
kerül a sor, úgy lelkiismeretes, körültekintő munka után össze kell Írnunk 
egyházunk minden jogos szükségletét, mely gyülekezeteink, tanintézeteink 
egyházi intézményeink fenntartásához és életerős munkálkodásához, lelkésze
ink, tanítóink és egyházi tisztviselőink tisztességes életfentartásához szüksé
ges. Egyházunk végzett már ily összeíró munkálatot. Bizonyos azonban, hogy 
a változó idő ezen kimutatás tételszámait lényegesen megváltoztatta. De ezen
kívül is nem szabad felejtenünk, hogy nemcsak az értékek végső összege, 
hanem az értékek gazdasági formája is rendkívül fontos.

Az 1848. évi XX. t.-c. klasszikusan emelkedett, egy önállóságára ébredt 
nagy nemzethez méltó egyenjogusitási nyilatkozata még mindig papiroson 
van. Egyházunk még mindig várja a törvényben biztosított Ígéret beváltását. 
Ezen beváltás késedelme -annál fájóbb és annál sebzöbben érinti az egy
házi önérzetet, mert annak beváltására nem kellenek latifundiumok, sem



61

milliókra menő tőkék, ahhoz csupán igazságérzet, emelkedett, törvénytmegértő 
lélek s a törvényt betöltő erős akarat szükséges.

Az egyenjogúsági követelés eddig még csak az áttérésekre és a vegyes há
zasságokra vonatkozólag van végrehajtva. De az evang. egyház püspökeinek fő
rendiházi tagságára nézve még most is a negyvennyolcas törvények sze' le
mével ellentétes 1885. évi 7. t.-c. intézkedik. Az államvallás még ma is a 
róm. katli. vallás és pedig nem a többségi elv, hanem a hivatalos áll. n 
hivatalos intézkedése jogán. Ma is katholikus az állam, a katonaság jellege s 
az államhatalom majdnem minden megnyilatkozásában törvénnyé lett szokássa! 
mellőzi a többi vallásfelekezeteket.

Az 1848. évi XX. t. c. végrehajtására elérkezett az idők teljessége. 
Egyházunk a reformáció négyszázados jubileumát ünnepli. Négy évszázad 
nemzetfenntartó és kultúrát alapozó, tiszta valláserkölcsi szellemet terjesztő 
munkálkodása után, az elvégzett munka tiszta öntudatával lépünk a magyar 
állam elé. Nem kívánunk kiváltságot, nem követelünk kizárólagos jogokat, 
de várjuk törvényben biztosított egyházi méltóságunk elismerését és meg
adását.

Igazságos követelésünk kivivására a törvény és igazság erején kívül 
kevés fegyver áll rendelkezésünkre. De állítsuk küzdelmünk szolgálatába fel
ébresztett egyházi öntudatunkat, egyházszeretetünket, éles vigyázásunk fegy
verét és akkor az igazság győzelmével életté alakul az a törvény, melyben 
a szabadságára ébredt alkotmányos Magyarország egyik alapkövét látjuk.

Nem az egyházkerület közgyűlését, de egyházkerületünk közönségét ké
rem, hogy ezzel a fontos kérdéssel minél behatóbban foglalkozzék.

50. Az evangélikus sajtó. Vétkezném az igazság és szivem érzése ellen, 
ha hálával és elismeréssel nem emlékezném meg az egyházi sajtó munkál
kodásáról.

Áldásosán működő ev. néplapunk, a Harangszó s a Evang. Glocken 
népünk széles rétegeibe belevitték a vallásos szellemet és az egyháziasságot. 
Nehéz megpróbáltatások között kitartásra és türelemre, a szenvedések, lemon
dások közt Istenbe vetett hitre és bizodalomra tanították híveinket. Az egyházi 
öntudat és az egyházi közszellem felébresztésében nagy hivatás vár a népla
pokra. Egyházunknak nem szabad megelégednie azzal, hogy ezt a régi 
igazságot hallja, hanem az egyházi sajtó támogatására meg is kell hoznia a 
maga áldozatát. Ezzel a feladattal számolnia kell a hivatalos egyháznak, de 
ugyanekkor ezen gondolatot belé kell vinnünk egyházunk közvéleményébe, 
hogy az egyes egyháztagokat is áthassa az evang. sajtó fontossága. .

Ugyancsak hálával emlékezem meg az egyháztársadalmi lapokról. Szol
gálatukat értékesnek, hivatásukat magasztosnak ismerem. Egyházunk építésé
ben, a vélemények tisztázásában s az egyház szükségleteinek, a jövendő 
programjának kialakításában nagy munkát végeztek és nagy munkára vannak 
hivatva. Ezen egyházi sajtóval szemben is arra kérem egyházkerületünk 
közönségét : ismerjék el ennek fontosságát, ne tekintsék ezen lapok ügyét
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egyes emberek, szerkesztők, kiadók ügyének, hanem ismerjék fel a sajtóban 
közegyházunk ügyét.

De ezek az egyházi lapok csak akkor teljesíthetik magukra vállalt szol
gálatukat, ha a lelkészeken kívül világi uraink is érdeklődésükre méltatják. Gyü
lekezeteink és egyházunk vezetőitől egyházi ügyeink intézésében való közre
működést kérünk. De bizonyára többet kérünk, semmint cgy-egy gyűlésen 
való részvételt, egy-egy ügydarabnak véleményezését. Azt akarjuk, hogy egy
házunk világi papjainak érezzék magukat s egyházunk ügyét szivükbe fogad
va, elméjükben forgassák annak dolgait és törekvéseit. Ezt azonban csak 
akkor várhatjuk, ha állandó kapcsolatban maradnak egyházunkkal, ha lelki- 
ismeretes tájékozódással, elmélyedéssel megkeresik egyházunk szükségleteit, 
jövendőnk biztosításának feltételeit. Ez a kérdés egyházunk erőteljes jöven
dőjének a kérdése. Szeretném, ha mindazokra vonatkozólag, kik egyházi éle
tünkben érzés, hagyomány és bizalom alapján munkakört nyernek, a lelkiis
meret kérdése lenne.

Sajnálattal kell azonban rámutatnom arra, hogy egyházunk a sajtót 
mindeddig értékesítés nélkül hagyta. A reformáció négyszázados ünnepe 
egyszersmind az ev. sajtó ünnepe és mégis müveit családjainknak egyetlen
egy vallásos szellemű lapjuk sincsen, mellyel egyházunk a családi szellemre, 
a müveitek gondolkodására és életirányára való hatását biztosítani tudná. 
Csudálkozunk a veszteségeken? Csudáljuk, hogy növekszik a névleges evan
gélikusok száma és folyton-fogy az egyházunk szellemében élő egyházias és 
vallásos egyháztagok száma?

Nincsen ifjúsági lapunk mellyel fejlődő ifjúságunk lelkiiletét irányíthat
nánk s a jövendő nemzedék egyháziasságát biztosíthatnánk. Nem is gondo
lunk evang. leányainkra, szivük, lelkűk, gondolkozásuk és világnézetük kia
lakításának nagy feladataira, holott egyházunk jövendője a jövendő hitves és 
édesanyák kezében van elhelyezve. '

Nem állítottuk a sajtót szórvány-híveink gondozásának szolgálatába.
Nem vetettünk számot azon kötelességünkkel, hogy az idegen vallásfelekeze
tek tengerében elszigetelten élő híveink életében pótoljuk az ev. templomot 
és az ev. iskolát.

Történelmi nagy alkalmak is értékesítés nélkül vonulnak el fejünk felett.
A reformáció négyszázados jubileuma is úgy pereg alá, hogy egyházunk 
adósa marad a jelen nemzedéknek a reáhárult kötelesség betöltésével. Hol 
vannak a népies Luther-iratok ? Hol vannak a reformáció áldásait, egyhá
zunk jövendő misszióját feltáró, egyházszeretetre, hithűségre intő népies 
kiadványok?

Hol van az az életrevaló, életerőtől lüktető szervezet, mely az iratter
jesztés szociális munkáját krisztusi lélekkel végzi s a lélek kenyerét kézről- 
kézre adja, mint ahogyan a Krisztus a tanítványok keze munkáján keresztül 
elégítette meg az ötezernyi sokaságot ?

Hol van az az egyházi, irodalmi szervezet, mely tájékoztatja a nyilvá-
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nosságot egyházunk figyelmet keltő eseményeiről, mely visszautasítja a táma
dásokat s tervszerű, határozott építő munkával építgeti a nemzet közvélemé
nyében az ev. egyház' igazi képét s a protestantizmusról alkotott helyes 
felfogást ?

Egyházkerületi evangéliumi egyesületünk nemes lelkesedéssel programm- 
jába vette egy egyházi nyomda felállítását. Nemcsak a lobogó kitűzésében, 
hanem a körülötte való lelkes csoportosulásban s az eddig jegyzett részvé
nyek összegében (29.000 korona) a lelkek megnyilatkozását látom. Kérem : 
csatlakozzanak hozzánk mindnyájan és segítsék diadalra a kitűzött lobogót.

A cél, amiért mindezt elmondottam, nem a kérdőjelek halmozása, nem 
•is a lélek keserű érzésű bíráskodása, hanem egyszerűen a reánk váró feladatok 
számontartása. Arra kérem egyházkerületi közgyűlésünket s egyszersmind 
egyházkerületünk evangélikus társadalmát: ajándékozzák meg az evangélikus 
sajtót szeretetükkel, támogatásukkal, hogy annak meglevő szervei megerő
södve, hiányzó szervei pedig kiépülve, együttesen és eredményesen szolgál
hassák egyházunkat.

Midőn tisztelettel kérem az egyházkerületi közgyűlést, hogy beterjesztett 
jelentésemet tárgyalás alá bocsátani s az egyes pontokra vonatkozólag határo
zatokat hozni szíveskedjék, buzgó imádságomban Isten kegyelmébe ajánlom 
küzdő egyházunkat, vérző hazánkat és súlyosan megpróbált nemzetünket.

Szombathely, 1917. szeptember hó 5-én. Kapi Béla
püspök.
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Jegyzőkönyv.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1918. évi augusztus 

hó 14-én mélt. és főtiszt. Kapi Béla püspök és mélt. dr. Berzsenyi 
Jenő egyházkerületi felügyelő urak társelnöklete mellett Szombat
helyen rendes évi közgyűlést tartván,

j e l e n  v o l t a k :
/. A z egyházkerület tisztviselői karából : Pálmai Lajos egyházi főjegyző, 

dr. Ajkay Béla világi főjegyző úgyis, mint a soproni alsó egyházmegye fel
ügyelője, Németh Károly egyházi aljegyző, Héring Zsigmond pénzügyi biz 
elnök, Berecz Ábel ügyész dr. Kluge Endre ügyész úgyis, mint a veszprémi 
egyházmegye felügyelője, Scholtz Ödön gyámintézeti e. elnök, Károlyi Endre 
gyámintézetí világi elnök, Szabó Kálmán számvevő, Ihász Ferencz ellenőr, 
László Miklós püspöki titkár.

II. A z  egyházmegyék képviseletében :
1. Győri egyházmegyéből: Pálmai Lajos esperes.
Megbízó levéllel: Horváth Béla, Révész Sándor.
Jegyzőkönyvi kivonattal: Szalay Mihály, Kovács István, Kiss Samu, 

Ihász László, Kiss Lajos, Németh János.
2. Kemenesaljái egyházmegyéből : Varga Gyula esperes, dr. Ostffy 

Lajos egyházmegyei felügyelő.
Megbízó levéllel: Tompa Mihály, Hrabovszky Mór, Takách Ferenc.
Jegyzőkönyvi kivonattal: Mód Aladár, Kutas Kálmán, Grüner Károly, 

Nagy Pál, Szabó László, Varga Dénes, Csery Ferenc, Szórády Dénes, Rózsa 
István, Nagy István, Gősi Ferenc, Ludván János.

3. Somogyi egyházmegyéből : Németh Pál esperes.
Megbízó levéllel: Horváth Olivér, dr. Andorka Elek, Hajas Gyula.
Jegyzőkönyvi kivonattal: Mesterházy Sándor, Madár Rezső, Seregély 

István, Kiss József, Sass István, Mikler Győző, Binczi Dániel.
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4. Soproni alsó egyházmegyéből : Farkas Mihály esperes.
Megbízó levéllel: Rózsa Sándor.
Jegyzőkönyvi kivonattal: Farkas Elemér, Hérints Lajos, Tóth Kálmán, 

Berecz Gábor, Mikolás Kálmán, Bojtos László, Gaál József.
5. Sop/oni felső egyházmegyéből Scholtz Ödön esperes, dr. Zergényi 

Jenő egyházmegyei felügyelő.
Megbízó levéllel: Bothár Mihály, Ziermann Lajos, dr. Heimler Károly.
Jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Kund Kálmán.
6. Tolna—bárány a—somogyi egyházmegyéből : Horváth Sándor főesperes.
Megbízó levéllel: Müller Róbert, Schmidt János. Schöll Lajos, Klenner

Adolf, dr. Grosch József, Metidöl Ede.
Jegyzőkönyvi kivonattal: Czipott Áron, Bohár László, Vértesi Zoltán, 

Hanzmann Károly, Knábel Vilmos, Bándy Miklós.
7. Vasi felső egyházmegyéből : Beyer Teofil főesperes.
Megbízó levéllel: Rajter János, Fábry Pál, Pranger JózSef, Freyler Lajos.
Jegyzőkönyvi kivonattal-. Balikó Lajos, Czipott Géza, Geistlinger Pál, 

Fodor Miklós, Czeke Gusztáv, Nikodemusz János, Putsch Alfréd, Wal.'ner 
Ernő, Karner János, Leyrer János.

8. Vasi közép egyházmegyétől: Zongor Béla esperes, dr. László Kálmán 
egyházmegyei felügyelő.

Megbízó levéllel’. Heiner Géza, Rónai B. Gyula, Radó Lajos, Kluge Pál.
Jegyzőkönyvi kivonattal’. Luthár Ádám, Varga József, Weöres István, 

dr. Berta Benő, dr. Radó Gyula, dr. Valkó Miklós, Jánossy Gábor, Chriastély 
Árpád, id. Szigethy Sándor, Horeczky Gyula, Balikó Mihály, Herczeg Károly, 
Lórántffy Lajos, TóthJIstván.

9. Veszprémi egyházmegyéből’. Takács Elek esperes
Megbízó levéllel : dr. Mohácsy Lajos, Horváth Sándor, Ihász Mihály.
Jegyzőkönyvi kivonattal: Görög Ernő, Pócza Ferenc.
10. Zalai egyházmegyéből’. Magyary Miklós esperes, Csemez Elek 

felügyelő.
Megbízó levéllel’. Novák Elek.
Jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Halász István, Bándy Géza.
III. A  tanintézetek képviseletében : Bancsó Antal, Hollós János, Arató 

István, Németh Sámuel, Gyalog István igazgatók, Ihász Ferenc h. igazgató, 
Kapi Gyula nyug. igazgató.

IV. Népiskolai tanítók képviseletében : Kiss Lajos győrujfalui és Róth 
Kálmán uraiujfalusi tanítók.
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M e l y  a l k a l o m m a l :
A közgyűlés megnyitása előtt Pálmai Lajos egyházkerületi egyh. főjegyző 

az oltár előtt imádkozott és alkalmi szent igéket olvasott fel.
1 . Az istentisztelet végeztével dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő 

űr a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést :

Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés !

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, ezért nem félünk, ha elváltoznék 
is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Nemzetek zajongnak, 
országok mozognak, a seregek ura velünk van, Isten a mi várunk.

ügy zengenek e sorok, mintha egy ihletett költő napjainkban irta volna 
ezeket. Annyira alkalomszerűek, mint voltak évezredek előtt, midőn a 46-ik 
zsoltár először hangzott el.

Akár a nemzeteket öldöklő harczokra, dicsőséges győzelmeinkre, a né
pek nyomorára gondolunk, akár a reformációnak négyszázados küzdelmeit 
tekintjük, mindenütt azt látjuk : Isten a mi erősségünk.

Ez a megrendíthetetlen bizalom élessze bennünk a munkakedvet Isten
országának tovább építésére, mert még sok munka vár reánk. Senki más 
fundamentumot nem vethet, mint a mely egyszer vettetett, mely a Jézus 
Krisztus, mégis ennçk országa van ma erősen megtámadva. A természet-tu
dományok mezején Haeckel, a bölcsészet és metafisika terén Nietzsche nagy 
elmével, fénÿes tehetségük ragyogtatásával indítottak harcot e vallás ellen. 
A nagy tömeg, a socialdemokratia kezdi erejét mutogatni s inkább bízik a 
nyers erő, mint a szellem diadalában.

Résen kell lennünk minden irányban. Kipróbált vezérünk az egész 
egyetem végtelen sajnálatára dicsőséges munka után kifáradva visszavonult 
a vezetéstől. Uj vezér állt a távozó helyébe. Az ő erélyétől függ egyházunk 
fejlődése, jogaink biztosítása, egy egyetemmel kapcsolatos theologiai facultásunk 
kivívása, ez által a papi kiképzés színvonalának emelése. Már eddig is szép 
jeleit láttuk kiváló tehetségének, egyházunk iránt tanúsított lelkesedésének, 
fiatalos munkaerejének és áldozatkészségének. Isten vezérelje őt reményeink 
teljesítésére. Sorakozzanak melléje egyházunk vezetői és tagjai munkában, kiki 
tehetsége szerint, különben elsurran felettünk az idő s valamint a természet
ben elsorvad az a szerv, mely nem működik, úgy egyházi téren is sorvadás
nak indulna minden intézményünk.

A mai kor az áldozatkészség kora vérben és vagyonban. Nagyrészét a
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haza kívánja. Áldozatkészségének szobrot is emelt a magyar nemzet, de egy
házunk és intézményeink szoros kapcsolatban vannak a hazával. Ebben élünk, 
ebben küzdöttünk szabadságért és hitért. Szükségleteink oly szembeszökőek, 
hogy azoknak kielégítése halaszthatatlan teendőink közé tartozik Minden in
dokolás nélkül röviden rá mutatok azokra.

A négyszázados ünnepélyek megalkották a szeretetházat, ezt nagyobb 
arányúvá kell fejlesztenünk.

Nélkülözhetetlen egy evang. nyomda felállítása.
Szegény tanulóink felsegélyezésére most alakult meg a soproni evang. 

Diákszövetség. Kiáltó szó hozzánk a diáknyomor az elemi osztálytól az egye
temig. Hány szegény tanuló sóhajt most fel Goethe szavaival : Wer nie sein 
Brot mit Thränen ass, der kennt euch nicht ihr himmlischen Mächte. Adjuk 
meg a szegény és tehetséges ifjúnak a lehetőséget kiképzésére. Minél több 
intelligens egyénnel rendelkezik egy nemzet, minél több erkölcsi és értelmi 
tőkével bir, annál gazdagabb, annál hatalmasabb az. Lépjen be a szövetségbe 
mindenki, a ki csak a soproni tanodákat valaha kiképeztetésére igénybe vette.

Megalakult tegnap a Dunántúli Luther-szövetség Sajnos nem mondhatom 
protestáns szövetség. Senki jobban nálamnál nincs a két prot. felekezet 
egyesítése és erőkifejtése mellett, mégis a négyszázados ünnepélyek meg
győztek arról, hogyha van egy Kálvin szövetség, szükséges egy Luther szö
vetség is. Nőjjön a tegnap elvetett mustármag minél előbb terebélyes fává, 
melynek ágairól értékes gyümölcsök hulljanak egyházkerületünk asztalára.

Örömmel tapasztalom azonban ifjabb lelkészeinknél, hogy nem ragasz
kodnak a régi perikopa rendszerhez s igehirdetésükhöz az alapigét gyakran 
a napieseményekkel 'összhangban választják Fokozza ez a hívek buzgóságát, 
kik gyakrabban látogatják a templomot ha nem mindig a már annyira ismert 
egyháztörténeti események ismételgetését és fejtegetéseit hallgatják.

Egy uj korszak kezdődik. A régiek elmúlnak, mindenek megújulnak. A 
seregek ura velünk van ! Munkára fel ! Ezzel nyitom meg elnöktársammal 
együtt megjelent híveinket üdvözölve évi rendes egykázker. gyűlésünket.

Az egyházker. közgyűlés felügyelő urnák ezen tartalmas’ 
egyházi életünk fontosabb kérdéseire kiterjedő beszédét nagy 
figyelemmel hallgatta s egész terjedelmében jegyzőkönyvbe venni 
határozta.

2 .  Dr. Radó Gyula felügyelő a szombathelyi prot. egyházközség nevé
ben üdvözli az egyházker. közgyűlést.



3» Jelen közgyűlés jkvének hitelesítésére az elnökségen és jegyzői karon 
kívül Varga Gyula, Károlyi Endre, dr. Valkó Miklós és Szabó Kálmán urak 
kérettek fel.

4« A jegyzői kar bemutatja a szavazásra és tanácskozásra jogosult ki
küldöttek névjegyzékét, — mire

az elnökség az egyházker. közgyűlést szabályszerűen megalakitott- 
nak jelenti ki.

5* Felvétetett a kér. gyűlésre kiküldött két népiskolai tanító választására 
vonatkozó jegyzőkönyv, mely szerint egy évi időtartamra Róth Kálmán urai- 
ujfalui és Kiss Lajos győrujfalui tanítók választattak meg.

Tudomásul szolgál azzal, hogy a Szabályrendelet értelmében 
a jövő évi kér. gyűlésre a zalai és veszprémi egyházmegyéből kell 

1 kiküldötteket választani.
0 . Az egyházker. elnökség előterjeszti a f. évi egyet, közgyűlésre szóló meg

hívót, amit az egyházker. közgyűlés tudomásul vett s képviselőit meg
választotta.

7 .  A bányai ág. h. ev. egyházkerület meghívására a Budapesten tartandó 
püspök-beiktató közgyűlésére az egyházker. közgyűlés megbízottakat küldött ki.

8 . Az egyházker. bizottságokban megüresedett helyekre megválasztattak:
a) a főiskolai nagybizottságba dr. Heimler Károly főisk. felügyelő, b) egy
házker. törvényszéki bírónak dr. Grosch József, c) az egyházker. p. ü. bi
zottságba Radó Lajos, d) az egyházk. lelkészvizsgáló bizottságba rendes 
tagul dr. László Kálfnán, póttagul dr. Zergényi Jenő, — e) a zsinati törvé
nyeket végrehajtó bizottságba dr. Pesthy Pál.

9 . Az egyházker. közgyűlés a bemutatott püspöki jelentést felolvasottnak 
vette s a tartalmas jelentésért püspök urnák köszönetét mondott s elrendelte 
jegyzőkönyvbe vételét.

1 0 .  A püspöki jelentés 1. pontjánál az egyházk. közgy. hálával emlé
kezett meg harczban álló vitéz katonáinkról s egy szivvel-lélekkel kérte Istent, 
adjon erőt a gondok, bajok elviseléséhez s hozza el a békességnek várva- 
várt idejét.

1 1 .  U. a. jelentés 2. pontjánál az egyhk. közgy. a reformációi jubiláris 
ünnepségek lefolyásáról s alkotásokról szóló részletes jelentést a háború 
után kinyomatni rendelte.

1 2 .  U. a. jelentés 3. p. szerint az egyházker. közgy. az 1848. XX. t. c. 
igazságos, egyenlő végrehajtását kívánja.
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1 3 .  U. a. jelentés 4. p. szerint az egyházker. közgy. br Prónay Dezső 
egyet, felügyelő ur lemondását fájdalommal veszi tudomásul s neki hosszú, 
áldásos működéséért hálás köszönetét mond.

1 4 .  U. a. jelentés 5. pontjánál egyházkerületünk melegen üdvözli br. 
Solymosy Lajos megválasztott egyet, felügyelő urat.

1 5 .  U. a jelentés 6. pontjánál az egyházker közgy. kegyelettel örökítette 
meg az elhunyt, illetőleg nyugalomba vonult egyházi vezéreink emlékét.

1 6 .  U. a. jelentés 7. pontjánál az egyházker. közgy. melegen üdvözli 
Zongor Béla esperest, dr. Heimler Károly isk. felügyelőt, dr Raffay Sándor 
püspököt és Nagy Károly erdélyi ref. püspököt.

1 7 .  U. a. jelentés 8. p. Bancsó Antal theol akad. igazgatónak 40 éves 
tanári működése alkalmával hálás elismerését fejezi ki.

1 8 .  U. a. jelentés 9. pontjánál az egyházker. közgyűlés Gyalog István 
nyugalomba vonult bonyhádi főgymn. igazgatónak eredményes munkájáért 
köszönetét mond.

1 9 .  U a. jelentés 10. pontjánál az egyházker összes iskoláinak meg
látogatásáról szóló jelentést tudomásul veszi s a tett intézkedéseket helyesli

20. U. a jelentés 11. pontjában említett főigazgatói látogatásokat tu
domásul vette.

2 1 . U. a. jelentés 12. pontjánál a-, egyházker. közgy. sajnálattal vette 
tudomásul, hogy a V. k. m. ur kőszegi leányközépiskolánkat nem hajlandó 
újabb segélyben részesíteni, helyesli püspök urnák 1847—1918/V. sz. felter
jesztésében tett kijelentéseit, egyben felterjesztést intéz az egyetemes egyház
hoz s a kultuszkormánynál közbenjárásra kéri fel, hogy a fiu-középiskolák 
államsegélyezési módja törvényhozási intézkedéssel a leányközépiskolákra is 
kiterjesztessék

22. U. a. jelentés 16. pontjánál örvendetes tudomásul szolgál hogy a 
vkm. ur a felekezeti tanárok fizetését az államiakéval egyenlővé tette.

2 3 .  U. a. jelentés 17 pontjánál az egyházker. közgy. helyesli püspök 
urnák a Vkm. 55177/1918. sz. leiratára az állammal kötött szerződés betar
tására, a tanári fizetésekre és előléptetésre vonatkozó felterjesztését

2 4 .  U. a. jelentés 18. p. tudomásul szolgál.
2 5 .  U. a. jelentés 19. pontját az egyházker. közgy. sajnálattal veszi 

tudomásul
26. U. a. jelentés 20. 21. és 22 p. alapján az egyházker. közgyűlés 

a háború káros hatásának ellensúlyozását elvárja lelkészeitől, tanítóitól s el
rendelte, hogy a háborús adakozások átvezettessenek a gyülekezetek szám
adási könyvén.
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27. U a. jelentés 23 p i tudomásul szolgál.
28. U. a. jelentés ‘24 p. a a dombóvári, kaposvári és felsőcsalogányi 

gyülekezetek szervezéséről örömmel értesült az egyházker. közgyűlés.
2 9  U. a. jelentés 25. p. szerint az egyházker közgy. köszönettel vette 

tudomásul a lelkészeknek, tanítóknak az állam részéről nyújtott háborús se
gélyeket. A nyugdíjas lelkészek háborús segélyezéséért felterjesztést intéz az 
egyetemhez.

30. U. a. jelentés 26. p. tudomásul szolgál.
31. U. a jelentés 26. p tudomásul szolgál
32. U. a jelentés 27. p -nál az ostffyasszonyfai templom felépítését s

felavatását az egyházker. örömmel veszi tudomásul
33. U. a. jelentés 29 p. szerint lefolyt lelkészavatásokat a közgyűlés

tudomásul veszi. ;•
‘ 34. U. a. jelentés 30. p. kapcsán a felsőlövői szünidei tanfolyam tudós 

előadóinak, névszerint : dr. Ihmels, az Alig. Luth Konferenz elnökének, dr. 
Rentdorf egyet, tanár, a G. A. egyl. elnökének, dr. Paul, egyet, tanár misz- 
sziói igazgatónak, dr Schmidt Károly főesperesnek, dr. Pröhle Károly theol. 
akad. tanárnak és a tanfolyam buzgó rendezőjének Beyer Theofil föesperes- 
nek az egyházker. közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

35. U a—idcniés '31 és 32. 'p a. tett intézkedéseket helyesli1 a köz 
gyűlés.
: 3 6 .  U. a. jelentés 33. p.-ban a Zsedényi-alapitvány kamatainak ado
mányozása tudomásul szolgál.

37. Ugyanazon jelentés 34. p. tudomásul szolgál.
38. U. a. jelentés 35. p alatt említett elhunytakra áldást kíván az egy

házker. közgyűlés.
39. U. a. jelentés 36. pontja tudomásul szolgál
40. U a. jelentés 39. p. szerint a főiskolai nagybizottságnak és a 

beszterczebányai egyházközségnek a főiskolai tanulók segélyezésére vonatkozó 
indítványához az egyházker. közgyűlés hozzájárul.

41. U. a. jelentés 40. p.-ban foglaltakat az egyházkerület örömmel 
veszi tudomásul.

42. U. a jelentés 4l p a. említett Dunántúli Luther-Szövetség eszmé
jét az egyházker. közgyűlés helyesléssel veszi tudomásul s azt támogatni 
fogja.

43. A fő i s k o l a i  n a g i/b iz o tts á g  je le n té s e  kapcsán a theol. akadémiáról 
szóló igazgatói jelentést az egyházker. közgy. tudomásul vette.
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4 4 .  Bancsó Antal igazgató jelentése kapcsán az egyházker. közgyűlés 
elfogadta a főiskolai nagybizottságnak a soproni theol. akadémiára vonatkozó 
javaslatait, megújítja az 1915. évi közgy. jkv. 29. p. a. hozott határozatát, a 
soproni theol. akadémiát eddigi jellegében fenntartja, az egyesítés kérdését 
napirendről leveszi. A kérdés összes részleteinek és minden irányú vonatko
zásainak, különösen pedig a fenntartáshoz szükséges anyagi feltételeknek ta
nulmányozására egy bizottságot küld ki azzal az utasítással, hogy az egyház
egyetem vezetőségével való tárgyalás utján az egyházegyetem részéről az 
akadémia fenntartására nyújtandó segély természetére és nagyságára vonat
kozólag határozott felvilágosítást szerezzen s a kérdés egészét felölelő jelen
tését a főiskolai nagyóizottság elé terjessze A bizottságba megválasztja az 
egyházker.elnökség elnöklete alatt: Bancsó Antalt, dr Zergényi Jenőt, Scholtz 
Ödönt, Ziermann Lajost és Szabó Kálmánt. Az egyházker. közgyűlés biztosan 
számit az egyházker. közönségének áldozatkészségére.

4 5 .  Az egyházker. közgyűlés elfogadta a főisk. nagybizottság azon ja
vaslatát, hogy az egyházker. forduljon újból a Vkm. úrhoz s kérje a soproni 
tanintézeteink részére szükséges építési államsegély kiutalását.

4 6 .  A főisk. nagybizottság a bizottsági jegvzői állásra Králik Gusztáv 
liceumi tanárt választotta meg.

4 7 .  Az egyházker. közgyűlés tudomásul vette dr. Heimler Károlynak 
főisk. felügyelővé történt megválasztását s őt bizalommal üdvözli.

4 8 .  Az egyházker. közgyűlés tudomásul vette Hollós János igazgatónak 
a soproni ág. h. ev. líceumnak 1917/18. évi állapotáról szóló jelentését, örö
mét fejezte ki a Diákszövetség megalakulása felett s a jóltevőknek köszöne
tét mondott.

4 9 .  Az egyházker. közgyűlés a soproni ág. h. ev. líceumban a tandijat 
az 1918’ 19. tanév elejétől 100 koronában állapította meg.

5 0 .  A főisk. nagybizottság jkv. 15. p. kapcsán az egyházker. közgy. 
sajnálattal veszi tudomásul veszprémi Várossy Tivadar győri tankerületi kir. 
főigazgató elhunytát, hivatali utódját, dr. Dsida Ottó tanker. főigazgató urat 
bizalommal üdvözli.

51 . Az egyházker. közgyűlés tudomásul vette Németh Sámuel igazga
tónak a felsőlövői ág h. ev. főgimnázium 1917 18. évi állapotáról szóló je
lentését.

5 2 .  A főisk. nagy bizottsági jkv. 20. pontja szerint az egyházker. köz
gyűlés tudomásul vette Gyalog István igazgatónak a bonyhádi ág h. ev. fő- 
gymnásium 1917jl8. évi állapotáról szóló jelentését-
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5 3 .  Az egyházker. közgyűlés tudomásul vette a helyettesítési óradijak 
_ kiufalványozását.

5 4 ^ -z  egyházker közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette a líceumi 
igazgatónak azon intézkedését, hogy az énektanításra Kárpáti Sándor képez 
dei tanárt kérte fel, kinek óradiját a kisbizottság évi 600 koronában állapí
totta meg.

5 5 .  Ritter Magda tandíjmentessége tudomásul szolgál.
5 6 .  Az egyházker. közgyűlés dr. Szilvásy Gyula főiskolai orvos és 

egészségtan tanárnak 300 kor. háborús segélyt engedélyezett az 1917—18 
tanévre.

5 7 . Az egyházker. közgy. jóváhagyta a főisk. nagybizottság azon in
tézkedését, hogy a tápintézeti ellátás biztosítására Szabó József tápint. gond
noknak felhatalmazást adott tehenek és sertések beszerzésére, a líceum uj 
telkén levő gazdasági épület megvételére. Felkéri a közgy. püspök urat a 
soproni gyülekezetnél való közbenjárásra, hogy a gazdasági berendezkedéshez 
szükséges 10 holdnyi földet jutányos áron adja bérbe, az egyházkerületbeli 
gyülekezeteket pedig szólítsa fel a tápintézetnek terményekkel való nagyobb 
mérvű támogatására. A tápintézeti dij az 1918 19. tanévre további intézkedé
sig havi 120 koronában állapíttatott meg.

5 8  Az egyházker. közgy. a főiskolai nagybizottság javaslatára a sop
roni ev. líceumban 1918119. .tanévtől kezdve minden tanuló által fizetendő 
20 kor. beiratási dijat állapit meg. Ezenkívül az izr. tanulók 24 kor, a ma
gántanulók 10 kor. építési járulékot fizetnek.

5 9 .  Az egyházker. közgy. jóváhagyta a főisk. nagybizottság azon intéz
kedéseit, hogy úgy a líceumi, mint *a tanitóképző-intézeti tanárok részére 
heti 18 órán felül heti 1 óráért havi 10 kor helyettesítési dijat állapított meg 
1917 szept. 1-től fogva.

6 0 .  Az egyházker közgy. a főiskolai nagybizottság javaslata értelmé
ben az egyet, tanügyi bizottság utján féltéijesztést intéz az egyet közgyűlés
hez a középiskolai Rendtartás 1. r. 3. §-ának a rajztanárt illető rendelkezése 
hatályon kivül helyezése végett.

61. Az egyházker. közgy. a különféle vizsgák diját az 1918 1919. 
tanévtől kezdve következőkép állapítja meg : a liceumban magánvizsgálatok 
dija 160 kor., érettségi vizsgadij 40 kor., magántanulóknál 80 kor., a ki
egészítő érettségi vizsga tárgyankint 20 kor., a javitó érettségi vizsga 20 kor., 
a. felvételi, illetőleg különbözeti vizsga dija tárgyankint 10 kor., de legkeve 
sebb 40 kor., — a tanitóképzőintézetben a magán osztályképesitő vizsga



dija 80 kor, a magán befejező képesítő vizsga dija 40 kor., a magán- egy
házi ének és zenére képesítő vizsga dija 40 kor., a honosító képesítő vizsga 
dija 40 kor., a különbözeti vizsgálatok dija évfolyamonkint 40 kor. s végül 
az itt fel nem sorolt vizsgálatok diját az eddigi dij kétszeresében.

A helyettesítési óradijak mind a három soproni tanintézetben heti 1 óra 
után évi 160 kor. A magántanulók a felvételnél tartoznak a beiratási dijat, 
az orsz. tanári nyugdijjárulékot, az I. félévi tandijat és építési járulékot le
fizetni, e nélkül fel nem vehetők s a befizetett dijak visszalépésük esetén 
sem téríttetnek vissza.

62. Az egyházker. közgy. az 1910 évi kér. gy. jkve 32. pontját ha
tályon kívül helyezi s az 1918 19. tanévtől kezdve a soproni líceumban a 
tandijmentességi helyek számát az intézet pénztára terhére 25 teljes és 
25 féltandijmentességben állapítja meg Az ösztöndijalapitványok kamatai a 
tanév elején tandíjmentességre nem adományozhatok

63. Az egyházker. közgy. helyesléssel vette tudomásul, hogy püspök 
ur a katonai szolgálatot teljes tő tanárok helyettesítési dijai fedezésére a Vkm.- 
től államsegélyt kért.

64. A tanintézetekre vonatkozó fontosabb miniszteri leiratokat az egy
házker. közgy. tudomásul vette.

65. A tanitóképzö-intézeti tanárok számára a Vkm. ur által "folyósított 
családi pótlék kiutalásáról örömmel értesült az egyházker. közgyűlés.

66. Tudomásul vette az egyházker. közgyűlés Iliász Ferenc h. igazga
tónak a soproni tanítóképző-intézet 1917—18. évi állapotáról szóló jelentését.

67. Az egyházker. közgy. tudomásul vette Brader József h. igazgató
nak a felsöjövői tanítóképző intézet 1917^—18 évi állapotáról szóló jelentését 
s az internátus létesítéséért s a 15 000 kor. jubileumi emlékalapitványért a 
felsőlövői egyházközségnek elismerését fejezi ki.

68 . Az egyházker. közgyűlés jóváhagyta a főisk. nagybizottság azon
intézkedését, hogy Klaudi Gyula s. tanárt 1917. szeptember 1-től fogva vég
legesíti, Sass László s. tanárral együtt rendes tanárrá előlépteti s nekik, 
valamint Imre József tanárnak teljes alapfizetés gyanánt az eddig élvezett 
1000 K-hoz 400 -400 koronát utalványozott. /

6 9  Tudomásul v tte az egyházker. közgy a Vkm 10 755918. VI. sz. 
rendeletére vonatkozólag, hogy a soproni és felsölövői tanítóképzőkben a 
német nyelv fokozott tani'ása mutatkozik kívánatosnak, ha a normális viszo
nyok helyre állanak.

70. Tudomásul vette az egyházker. közgy., hogy a főisk. nagybizottság
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a tanitóképzö-intézeti tanárok részére a 21-en felüli órák, valamint a külső 
tanerők részéről ellátott 55 óra díjazását 1917. szept. 1-től fogva megál
lapította.

7 í. Jóváhagyta az egyházker. közgy. a föisk. nagybizottságnak azt a 
határozatát, hogy Fábián Jenő, Fias József és Kássa Gábor óraadó tanárok 
óradiját heti 1 óráért 1918. febr 1-től kezdve 15 kor-ra emelte.

72. Jóváhagyta'az egyházker. közgyűlés a föisk. nagy bizottságnak 
Simkó Endre igazgató szabadságolásával kapcsolatos intézkedéseit.

73. Lenk Jenő megválasztott tanítóképző intézeti tanár lemondása tu
domásul szolgál.

74. Az egyházker. közgyűlés az evang. kántorképzés egyet, tantervének 
megalkotására irányuló munkásságot örömmel üdvözli s a nagybizottság erre 
vonatkozó javaslatát határozati erőre emeli

75. Az egyházker. közgyűlés elfogadta a főisk. nagybizottságnak „Az 
ev leánygimnázium szervezete és rendtartása“ cimü javaslatra vonatkozó 
indítványát.

76. Az egyházker közgyűlés határozati erőre emelte a főisk. nagybi
zottság azon javaslatát, hogy a kőszegi leányközépiskolánál az 1918—19. 
tanévtől kezdödöleg a javító vizsgadij tárgyankint a felszerelési alap javára 
10 K legyen, a tartásdij 1800, 1600. és 1400 koronában állapittassék meg 
további intézkedésig, a zenetanitás dija 320 K legyen, amiből az óraadó 
tiszteletdija 300 K.

77. Az egyházker. közgyűlés tudomásul vette Arató István igazga'ó 
jelentését a kőszegi leányközépiskola 1917—18 évi állapotáról s az adomá 
nyozóknak köszönetét mondott.

78. Az egyházker. közgyűlés köszönettel vette tudomásul, hogy Kőszeg 
sz. k. város a leányiskolának használatra átengedte a táblaház emeleti helyi
ségeit.

79. Tudomásul vette az egyházker. közgyűlés, hogy a Vkm. a leány
iskolánál a leányközépiskolai reform életbeléptetésekor már alkalmazott pol 
gári iskolai képzettségű tanítónőket állásukban meghagyja s hogy a leány 
középiskolánál tanitóképzőintézeti tanárok is alkalmazhatók.

80. Tudomásul szolgál, hogy a föisk. nagybizottság jkve 37. p. szerint 
a Vkm. úrTholdné, Nagy Stefánia leányközépiskolai tanítónőt egy évre ideig
lenesen nyugdíjazta s a helyi bizottság helyetteséül dr. Országh Sándorné 
Káplány Margitot az 1917—18. tanévre ideiglenesen alkalmazta.
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81. Az egyházker. közgyűlés Hanély Flóra óraadó zongora tanítónőnek
19 éves eredményes működése elismeréseid az internátusi zongoratanitónő 
cimet adta. »

8 2 .  Tudomásul vette az egyházker. közgyűlés, hogy a főisk. nagybi
zottság Mikó Vilma és Kovács Margit leányközépiskolai h tanárokat 1918. 
szept. 1 tői kezdődőleg rendes tanárokká választotta s javadalmazásuknak 
államsegéllyel való kiegészítéséért a lépéseket megtette.

8 3 .  Az egyházker. közgy. hozzájárult a főisk. nagybizottság azon intéz
kedéséhez, hogy a kőszegi leányiskolánál 2000 K törzsfizetés, 600 K lakás
bér és megfelelő korpótlék mellett szervezett rendes vallástanári állásra Kiss 
István felavatott lelkészt választotta meg s hogy az állami fizetés kiegészíté
sért a szükséges lépéseket megtette.

8 4 .  Tudomásul szolgál, hogy a főisk. nagybizottság dr. Országimé, 
Káplány Margitot megbízott kézimunka tanítónői minőségben a leányiskolá 
nál alkalmazta.

8 5 .  Az egyházker. közgy, tudomásul vette, hogy a főisk. nagybizottság 
Sinóros Szabó Ernát és Neustädter Frigyest egyelőre az 1918 — 19. isk. évre 
helyettes tanárokká választotta.

Jegyezte: Pálmai Lajos, egyhker. egyh. főjegyző.
86. Pénzügyi bizottság jkvének jelentése szerint a heti rovancsolások 

a pénztárkezelést mindenkor a legnagyobb rendben találták. Tudomásul szolgál.
8 7 .  80.000 K névértékű 5 '2 százalékos VII. magyar hadikölcsönjegyzés 

utólagosan jóváhagyatik.
88. Szabó Janka egyházker. pénztári alkalmazott fizetésének 1917. ok

tóber 1-től kezdődőleg havi 100 K-ról 150 K-ra felemelése jóváhagyólag 
tudomásul vétetik.

8 9 .  Pénzügyi biz. egyházker. napidijakat 1917. évi egyetemes közgyű
léstől 16 K-ról 20 K-ra felemeli. Tudomásul szolgál.

9 0 .  Pénzügyi biz. javaslata szerint hitoktatási fuvarátalány-összegek 
4940 K-val* 50'»-kai emelhetők. Rendelkezésre áll 4210 K, hiányzó 730 K 
fedezhető hitoktatói tartalék-alapból.

Egyházmegyék hitoktatói fuvarátalányának emelése -a következő :
1. Győri egyházmegyénél------- 420 K
2. Kemenesaljái ------- 660 K
3. Somogyi „ — — 320 K

Áthozat 1400 K
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4.
5.
6.
7.
8 .

9.
10.

Áthozat 1400 K
Soproni alsó „ — 260 K
Soproni felső „ — 420 K
Tolna-baranya-somogyi egyházm. 490 K
Vasi felső 99 400 K
Vasi közép 99 300 K
Veszprémi 99 1320 K
Zalai 99 350 K

Összesen 4940 K
Ezen átalány többletek csak a háborús viszonyok következtében kelet- . 

kezett fuvardrágulási többletek fedezésére fordíthatók s ezeknek fedezése után 
esetleg fenmaradó összegek visszaszolgáltatandók. Ezen határozat csak a 
folyó évre szól s az egyházmegyék a kiutalt összegekről részletes számlák 
alapján tartoznak elszámolni. Végül városok hitoktatásának egyetemes egyh. 
által vállalását szükségesnek tartja.

Az egyházker. közgyűlés javaslatot egész terjedelmében határozati erőre 
emeli s ily értelmű megkeresést intéz az egyet, egyházhoz.

9 1 .  Pénzügyi biz. soproni r. kath. tanitónőképzőben tanuló ev. növendékek 
egyházi ének és zeneoktatására 200 K-át szavazott meg a hitoktatói tartalék- 
alap kamataiból.

Kér. gyűlés ezt jóváhagyja s évenként kérvényezés nélkül mindaddig 
átutalja nevezett kerül. Ének és Zenepártolóegy. pénztárba, mig ez az ének 
és zeneoktatást teljesiti.

9 2 .  P. ü. biz. jelentése szerint segédlelkészek javadalmazásának ösz- 
szege 1917-ben 583 K-val túllépte a segédlelkészkongrua-államsegély összegét. 
Ezen tulkiadás fedezésére hitoktatási pénzmaradvány helyett helyesebbnek 
tartja a közigazgatási tartaléktőkét s a jövőben ezen pénztárból javadalmazott 
segédlelkészek külön nyilvántartandók. Helyeslőleg tudomásul szolgál.

9 3 .  Közgyűlés pénzügyi biz. javaslatára egyházker. tanintézetek igazgatóit 
feljogosítja, hogy másolási munkák díjazására évi 100 K-t utalványozhatnak.

9 4 .  Közgyűlés tudomásul veszi, hogy pénzügyi biz. gimnázium és ta
nítóképző intézeti tanári értekezletek jegyzőjének évi 150 K tiszteletdijat sza
vazott meg.

9 5 .  Közgyűlés jóváhagyja, hogy pénzügyi biz. egyházker. elnökség 
napidiját az 1917. évi egyetemes közgyűléstől 30 K-ról 40 K-ra, budapesti 
utazások napidiját 50 K-ra, egyházker. megbizottak budapesti utazásainak 
napidiját 20 K-ról 30 K-ra emelte.



9 6 .  Közgyűlés tudomásul veszi, hogy pénzügyi biz. VIII. hadikölcsönre 
egyházkerület tőkéiből 90.000 K névértékű 5' 2 százalékos hadikölcsönt jegyzett.

9 7 .  Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a p. ü. biz. Polster Károly kács- 
falui nyug. tanítónak közigazg bíróság Ítéletéhez képest 60 K panaszköltséget 
dr. Müller Károly pécsi ügyvéd kezéhez kiutalta.

9 8 .  P. ü biz. jegyzőkönyve szerint Simunyák Antal-féle hagyatékból 
kiutalványoztatott összesen 15274 K 79 f. Jelentésbe összeadási hiba csúszott 
be, igazi összeg 15474 K 64 f. P. ü biz 200 K át pótlólag utalta Tudomásul 
szolgál

99« P. ti. biz. intézkedését, mely szerint az ügyészi jelentésben feltün
tetett összegeket a néhai Simunyák Antal-féle hagyatékból részint a jogosultak 
kezéhez, részint bírói letétbe kiutalta, közgyűlés tudomásul veszi, egyúttal 
meleg köszönetét mond Pelárgusnénak és Barcza Eleknek, kik 6203 K 28 f 
részükről, lemondtak továbbá Horváth Olivérnek és Horváth Dezsőnek, kik 
1327 K 60f részüket felajánlották az egyházkerületnek. Egyúttal felhívja őket, 
hogy jelöljék meg azon céb, amelyre a kérdéses összegeket fordítani kívánják.

100 . P. ii. biz. jelentése szerint dr. Poszvék Lajos orvos Malatidesz 
Irén gyógykezeléséért a felajánlott 752 K-val nem hajlandó megelégedni. 
P. ü. biz. követelését a felszámított kamatok kivételével kiutalványozta. 
Tudomásul szolgál.

101. P. ü. biz. jelenti, hogy a vkm. minisztérium a tanitóképző-iiit. s,a 
felsöleányiskolai tanerők családi pótlékát 1917. julius hó 1-től a teljes 400 K 
összegben folyósította. Javaslatára közgyűlés megszünteti az így feleslegessé 
vált családi pótlékoknak folyósítását az illető iskolák pénztárából.

102. P. ti. biz. jelentése szerint egyházker. pénztárak számadásait egy- 
házker. ellenőr helyesnek találta. Tudomásul szolgál.

103. P. ü. biz. jelentése szerint közigazgatási pénztár tételei között 
többnél feltűnő emelkedés mutatkozik a háborús viszonyok következtében. 
A biz. a tartaléktőke 35.000 K részéből az alapítványi pénztárban kezelendő 
külön közigazgatási tartalékalapot létesített. Ezen eljárás nemcsak a kezelés 
könnyítése szempontjából, hanem a takarékbetétek kamatlábának alacsonysága 
következtében is tanácsosnak mutatkozott. Tudomásul szolgál.

104. P. ü. biz. jelentése a theol. akadémiai pénztár állapotáról tudo
másul szolgál.

1 0 5 . P. ü. biz. jelentése a fögimnáziumi pénztár állapotáról tudomásul 
szolgál.
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106 . P ü. biz. jelentése a tanitóképzöintezeti pénztár állapotáról tudo
másul szolgál.

107 . P. ii. biz. jelentése a felsöleányiskolai pénztár állapotáról tudo
másul szolgál. Egyúttal felhatalmazza közgyűlés a helyi bizottságot, hogy 
élelmiszer és fűtőanyag beszerzése céljából a jövőben 40000 K-ig folyószámla- 
hitelt vegyen igénybe*

B08. P ü biz jelentése, mely s.zerint az idén is csak közvetítő szerepet 
játszó tápintézeti pénztár 11500 K maradékkal zárult, — tudomásul szolgál,

109. P. ü biz jelentése az alapitv. pénztár uj alapítványairól, a tőkék 
növekedéséről, a theol. akad. alap csökkenéséről, visszafizetett tőkeösszegekről 
(154 700 K) melyeknek nagyrésze hadikölcsönkötvényekben helyeztetett el, — 
tudomásul szolgál.

110. P ü. biz. jelentése a főiskolai nyugdijintézeti pénztár állapotáról 
s a theol. akad. tanárok nyugdíjügyének rendezéséről tudomásul szolgál. 
Özv. Müllner Mátyásné 56 K 66 f. nyugdíjhátraléka töröltetik.

BU. P. ü. biz jelentése a gyámoldai pénztár állapotáról tudomásul szol
gál Múlt évi 7649 K 80 f. gyánidij hátralék 77 K 35 f hijján, úgyszintén 
az ez év végén mutatkozó 3293 K 84 f. gyámdij hátralék töröltetik. A még 
hátralékként nyilvántartott illetmények összege 7800 K, a később helyreállítandó 
alapítványi tőke összege pedig 40000 K.

112. P ü. biz. jelentése a közalapi pénztár 500 K feleslegének pénz
tárban kezeléséről, — tudomásul szolgál. .

113. P. ü. biz jelentése, mely szerint az „Átmeneti tételek és elszámo
lások pénztára“ helyett ezentúl .letéti pénztár“ elnevezés használtatik, — 
tudomásul szolgál.

114. P. ü biz. jelentése, mely szerint az egyházkerül, pénztár általános 
maradéka a múlt évi 20600 K-val szemben 43.800 K, — tudomásul szolgál.

115. P. ü biz. jelentése az egyházker. vagyon értékének növekedéséről, 
tudomásul szolgál.

116« P. ü. biz. javaslatára a Kleeblatt hagyatéki ház gondnokának je
lentése köszönettel tudomásul szolgál.

117. P. ü. biz. jelentése szerint az ez évi biztosítási tiszta nyereség 
8351 K 15 fill, tudomásul szolgál s közreműködőknek közgyűlés meleg kö
szönetét fejezi ki.

118. P. ü. biz. jelentése egyetemes egyházi pénztár 1916. és 1917. évi 
számadásairól tudomásul szolgál.

2
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119. P. ü. biz. jelentése szerint a Malatides-hagyatékból elszámolás 
után 10675 K 24 f. készpénz maradt fenn a végrendeletben megjelölt alapít
ványra. Tudomásul szolgál.

1 2 0 . P. ii biz. javaslatára közgyűlés kimondja, hogy egyh. kerületünk 
biztosítási ügykörét az E. M. Á. B. Társaságnál a balesetek elleni biztosításra 
is kiterjeszti s szerződés megkötésével pénzügyi bizottságot bízza meg.

121. P. ü. biz. javaslatára egyházker. pénztárosnak, mint biztosítási meg
bízottnak biztosítási tiszteletdiját közgyűlés 1917. okt. 1-től évi 1000 K-ban 
állapítja meg mindaddig, inig a biztosítások közvetítése a mostani kedvező 
eredménnyel jár.

122. P. ii. biz. jelentése szerint az összes pénztárak megvizsgáltatván, 
a legnagyobb rendben találtattak. Közgyűlés ennek tudomásul vétele mellett 
pénztárosnak és számvevőnek köszönetét mond és felmentvényt megadja.

123. P. ü. biz. jegyzőkönyve szerint egyh. kerületi pénztárak 1918. évi 
költségvetése, illetőleg előirányzata megállapittatott. Várható bevétel 1.325 481 K 
62 f.. várható kiadás. 1 395 626 K 11 f , hiány 70144 K 49 f. A közigazgatási, 
tápintézeti és főisk. nyugdijintézeti pénztárak 27.764 K 08 f. feleslegével 
szemben a négy egyh. kerül, tanintézet s a Gyámolda pénztára 97.908 K 57 f. 
hiányt mutat fel. Ez utóbbi hiány összegből 71 300 K-nak fedezéséről kell 
az’ egyh. kerület jövedelmének felosztásánál gondoskodni. Közgyűlés költség
előirányzatot azzal fogadja el, hogy a theol. akad. pénztárban kezelt 1200 K 
egyetemes drágasági pótlék felesleg a nyilvántartásból törlendő.

124 P. ü. biz. javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy 1918. jan 1-től 
további intézkedésig a theol. akad. tanároknak, közigazgatási tisztviselőknek 
és a szolgáknak az eddigi ideiglenes családi pótlékszerü drágasági segélyek 
helyett, azoknak beszüntetésével az állami csal. pótlékokra érvényes szabályzat 
értelmében folyósítandó családi pótlékot engedélyez és pedig 1 — 1 gyermek 
után a theol. akad. tanárok és közig, tisztviselők számára évi 400, a szolgák 
számára pedig évi 200 K összegben. Továbbá a múlt évi 25—35 X-os há
borús segélyek helyett, azok beszüntetésével a theol. ak. tanároknak, közig, 
tisztviselőknek és a szolgáknak 25—100 X-os háborús segélyeket engedélyez 
azzal a megjegyzéssel, hogy időközökben való jövödelemnövekedés a segély
nek megfelelő arányú növekedését vonja maga után. Végül a theol. dkad. 
tanároknak, közig, tisztviselőknek és a szolgáknak folyósít a f. évben az 
állami alkalmazottakénak megfelelő ruhabeszerzési segélyeket, megjegyezvén 
azt, hogy a családi pótlékok negyedévi, a háborús segélyek havi előleges
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részletekben, a ruhabeszerz. segélyek pedig azonnal egy összegben folyósittat- 
nak az illető pénztárakból. (Javaslatot lásd:piisp. jel. 37. pontjában!)

125. P. ii. biz. javaslatára közgyűlés az 1848 : XX. te. alapján nyer 
államsegétyből egyházkerületünk rendelkezésére bocsátott 75000 K-t a követ
kezőképen osztja fel :

a) egyházmegyék illetményei ---------------- 26.000 K
b) egyházkerül. Gyámolda segélye-------— 10.000 K
c) közigazgatási szükségletekre — — — 39.000 K

összesen 75.000 K
1 2 6 .  P. ii. biz. javaslatára az egyházkerületi közgyűlés a 68.500 K 

rendes- és 9405 K pót-, összesen 77.905 K államsegély felosztására nézve a
következő tervezetet állapítja meg : 

a theol. akadémiák fen tartására 
a szervezet értelmében 6072'50
a pótállamsegély — 940&-— ------------------------- 1547$K 50 \ . S
a pozsonyi theol. akadémia segélye — ----------- --------- 500 „ —
a Luthertársaság segélye-------------------- _ _ _ _  50O „ —
a pozsonyi diakonissza-intézet segélye — — — — — 600 „ — nt/
a tanári lakbéralap j a v á r a -------— --------- ---------— 3870 „ — „ /
a felsőlövői tanítóképző intézet v
segélye: rendes — — 300'—

rendkívüli — 1000 — ------------------------- 1300 „ — „ ^
a bonyhádi evang. főgimn. segélye-------------------- — 1260 „ — „ /
a soproni tanitóképző-intézet s e g é ly e ------------------------ 15000 „ — ,, , /
az egyházker felső leányiskola segélye-------------   28000 „ — „ y
az egyházker theol. akadémia segélye — ---------------  8600 „ — „ ^
az egyházker. Gyámolda segélye----------------------   2697 „ 50 „ , /

összesen 7790^ K — f.
1 2 7 .  P. ü biz javaslatára egyházkerületi közgyűlés a Baldácsy-alapit- 

vány jövedelméből egyházkerületünk rendelkezésére bocsátott 15 000 K-ra
nézve a következő felosztási tervezetet fogadja el :

a) püspöki tiszteletdij---------------- 5000 K
b) a püspöki másodlelkész javára 1500 „
c) egyházközségek segélyeire — 5000 „
d) lelkészek segélyeire — — — 200 n
e) lelkészözvegyek segélyeire — 3300 „

összesen 15000 K.
2*
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1 2 8 .  P. ü. biz. javaslatára egyházkerületi közgyűlés a Baldácsy-alapit-
vány jövedelméből szegény lelkészözvegyek javára rendelt 3300 K-t követ
kezőleg osztja föl :

a) Szinitz Lajosné 300 K,
b) Bélák Jánosné, Kolbenheyer Béláné, Görög Lajosné, Kiss Lajosné, 

Péter Lajosné. Rahner Máténé, . Szabó Lajosné, Tóth Sándorné, Weisz Józsefné 
egyenkint 200 K =  1800 K.

c) Bauer Adolfr.é, Becht Henrikné, Borbély Gyuláné, Eősze Dezsőné, 
Guggenberger Jánosné, Jeskó Lajosné, Káldy Mihályné, Kövesy Károlyné, 
Schneider Vilmosné, Szili Lenárdné, Wagner jánosné, Zsakó Jánosné egyen
kint 100 K =  1200 K segélyben részesülnek.

1 2 9  P. ü. biz. javaslatára közgyűlés a Baldácsy-alap jövedelméből 
szegény lelkészek részére rendelt 200 K-t Kutas Kálmán zalaegerszegi lel
késznek szavazza meg.

1 3 0 .  P. ü. biz. jav. közgyűlés a fehérkomáromi egyházmegye átcsato
lásáért az egyet, közalap jövedelméből egyh. kerületünk rendelkezésére bocsá
tott 1300 K t a Gyámolda szükségletére fordítja

1 3 1 .  P ti. biz jav. közgyűlés a 8000 K biztosítási nyereséget a Gyá
molda szükségleteire fordítja.

1 3 2 .  P. íi. biz. jav. közgyűlés az 1000 K egyet, adóalapi missiói 
segélyt további intézkedésig a szekszárdi egyházközség segélyezésére fordítja.

1 3 3 .  P. ü biz. javaslatára közgyűlés az egyet, egyház által az adóalap 
tartalékából missiói célokra egyh. kerületünk rendelkezésére bocsátott 2000 K-t 
további intézkedésig Dobrovoljac Milko pozsegai missiói leik. korábbi hatá 
rozattal biztosított javadalmának részben való fedezésére fordítja

1 3 4 .  P. ü biz. jav. közgyűlés a Baldácsy-alap jövedelméből szegény 
egyházközségek javára rendelt 5000 K-t a következőkép osztja fel :

Alsólendva, Lajtaujfalu, Zalaegerszeg, Szekszárd Kaposvár, Dombóvár 
és Szentgotthárd kap egyenként 650 K-t, Fehércsurgó 450 K-t, összesen 5000 K.

1 3 5 .  P. ü. biz. jav. közgyűlés a loósi és egervári báró Solymossy 
László és neje szül. Horváth Therézia alptv. jövödelméből felosztás alá kerülő 
900 K-t a következőleg osztja fel: Pusztaszentlászló kap 500 K-t, Nagybábony 
400 K t.

1 3 6 .  Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság által az egyház
kerületi tanintézeteknek megfelelő színvonalon tartása céljából szükségesnek 
mutatkozó kulturadó tárgyában előterjesztett javaslatot egész terjedelmében 
határozati erőre emeli és ehhez képest a következő határozatokat hozza:
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Az egyházközségek a jövő évtől kezdve főiskolai, közigazgatási, tápin 
tézeti, gyámoldai és egyet, közalapi járulékaikat együttesen az egyet, közalapi 
járulékok kivetésénél alapul vett állami adójuk 2 X -á ^ k megfelelő összegben 
tartoznak az egyházkerületi pénztárba befizetni.

Az egyházkerületi közgyűlés felszólítja az egyházközségeket, hogy a 
tam'lóképző-intézet és felső leányiskola el nem kerülhető szükségleteinek fede
zésére még 2 X-os, az egyházkerületben működő összes tanintézetek időnkint 
való segélyezésére pedig újabb 2 X-os adóterhet vállaljanak magukra az egy
ház érdekében fontos szolgálatokat teljesítő tanintézeteink kellő színvonalon 
tarthatása céljából és azért is, hogy az ily módon felszabaduló, eddig kény- 
telenségből többé-kevésbbé illetéktelenül felhasznált tekintélyes összegeket 
szegényebb egyházközségeink és egyéb egyházi intézményeinknek az eddiginél 
hathatósabb segélyezésére lehessen fordítani. (1. püsp jel. 15. p)

1 3 7 .  P. ü. biz. javaslatára közgyűlés kimondja, hogy a tanitóképző- 
intézeti gyakorló iskola tanítóinak 2 X-os nyugdijjárulékai is a főisk. nyug
díjintézet terhére folyósittatnak

1 3 8 .  Közgyűlés a p. ü. biz. által beterjesztett és az egyházker. tiszt
viselők és szolgák szolgálati viszonyaira és javadalmazására vonatkozó sza
bályzattervezetet egész terjedelmében elfogadja azzal a módosítással, hogy a 
püsp. titkár és másodlelkész várakozási ideje a két legalsó fokozatban 3 év 
helyett. 2 évben állapittatik meg.

Továbbá kimondja a közgyűlés, hogy ezen szabályzatot f évi január 
hó 1-vel életbe lépteti, azzal a megjegyzéssel, hogy a jelenleg működő alkal
mazottak javadalmazásának megállapításáról a véglegesített minőségben töl
tött szolgálati idő kezdő pontjául a következő időpontok veendők :

Weisz Kornél — — — 1893. jan 1.
Wojtech G. Vilmos — 1914 jul. 1.
László Miklós----- — 1905. máj 1.
Horváth Lajos------------- 1918. jan. 1.
Tompos Gábor — — 1906. dec. 1.
Horváth Samu— -------1898. szept. 1.
Buthy D é n e s------------- 1904 szept. 1.
Komjáthy L a j o s ------ 1906. dec. 1.

1 3 9 .  P. ü. biz. jelentése szerint kimondja a közgyűlés, hogy múlt 
é. egyházker. közgyűlés jkvének 101. pontjában Straner Vilmosnak és Pröhle 
Károlynak megszavazott ruhabeszerzési segély nem 500 K, hanem 500+600
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K, Proliié Károlynak a határozat utolsó bekezdésében megszavazott segély 
pedig nem 700 K, hanem 500+800 K.

140. P. ü. biz. jelentése szerint a múlt évi közgyűlés által özv. Budá
kéi’ G. Károlyné részére megszavazott 300 K. segély jegyzőkönyvből kima
radván, közgyűlés ezt utólag jegyzőkönyvbe foglalja.

141. Múlt évi egyh kér. közgyűlés 170 pontjához megállapítja pénzű, 
biz, hogy a dombóvári míssiói lelkészi javadalomhoz, illetve anyásitás esetén 
a 2500 K költségvetési hiányhoz folyósítható lenne az eddigi 600 K segéd- 
lelkészi kongnia s a missiói alapból az eddigi 900 K helyett 1000 K.

142. P. ü biz javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy a pápai hitok
tatói állás rendszeresítése esetén azt rendkívüli segéllyel nem támogathatja, 
mert csekély erejének nagy részét nem kötheti le egy egyházközség javáraA

143. Múlt évi közgyűlés jkvének 188. pontjához p ii. biz. javaslatára 
kimondja a közgyűlés, hogy az Ihász-hagyatékot terhelő 17463 K 34 f. tar
tozás törlesztésére a postatakarékpénztárban elhelyezett 7056 K 88 f., továbbá 
a hagyatékban az Ihász-alap tulajdonát képező értékpapíroknak az egyh. kerület 
által legalább is a háború előtti árfolyamra való átvétele utján nyerendő 
készpénz fordittassék.

144. P. ii. biz. jav. kimondja közgyűlés, hogy tekintettel a háború ál
tal előidézett rendkívüli kiadásokra a bonyhádi főgimn. számára az egyh. 
kerül, államsegély terhére további intézkedésig 1260 K rendkívüli segélyt 
folyósít.

145. P. ii. biz. jav. kimondja közgyűlés, hogy a kőszegi f. leányiskolái 
nevelőnők évi 350 K segélyét, miután az állam részéről egyenként 1200 K 
háborús segélyben részesülnek, beszünteti, Teke Lajosné házvezetőnő 300 K 
háborús segélyét f. évi január 1-től további intézkedésig 600 K-ra emeli s 
részére 600 K ruhabeszerzési segélyt folyósít.

146. P. ü. biz. javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy a kőszegi f. 
leányiskola bejáró tanítónői részére természetben adandó háborús segélyt 
nem engedélyezhet.

147. P. ii. biz. jav kimondja közgyűlés, hogy a kőszegi leányiskola 
bennlakó növendékeinek emelkedő számára való tekintettel az intézeti pénz
tárnak 21000 K kölcsönt engedélyez és folyósít átalakításokra és berendez
kedésre az 1919. évtől kezdődő 12—15 év alatti törlesztésre,^

148. P. ii. biz. jav. Sopronbánfalva egyh, község anyásitási céljaira a

Tudomásul' szolgál



Radó-alapitv. kamataiból a 700 kor. segélyt, bár az anyásitás ezidőszerint 
nehézségekbe ütközik, további intézkedésig kiutalja a közgyűlés.

149 . P. ü. biz. jav. közgyűlés pinkafői ev. Árvaháznak egyh. kér. ár
vaházi alap terhére rendkívüli segélyül az, 1918. évre 1000 koronát bocsát 
rendelkezésére

150. P. ü. biz jav. közgyűlés Börcs I.-egyháznak a missiói-alap ter
hére ez évben is 600 K segélyt folyósít tanítója fiz. kiegészítésére.

151. P. ü. biz. jav. közgyűlés a dombóvári hitokt lelkész fizetéséhez 
további intézkedésig az eddigi 900 K helyett 1000 K-val járul a missiói alap 
terhére.

152. P. ü. biz jav. közgyűlés az „Ev. Egyházi Élet“ c. egyh. lap ün
nepi számának költségeihez a közigazgatási pénztár feleslegének terhére 100 
K-val hozzájárul

1 5 3 . P. ü. biz. jav. közgyűlés a Hadsegélyző hiv. 100 K. postatakarék
pénztári betétjének 2 K kamatját hadsegélyző célokra átengedi.

154 . P. ü. biz. jav. közgyűlés a Magyarorsz. Kékkereszt-egyletnek a 
közigazg. pénztár-felesleg terhére 50 K rendkívüli segélyt engedélyez.

•5 5 . P. ü. biz. jav. közgyűlés özv. Purt L. Károlynénak a szabad rend. 
alap kamataiból 100 K rendkiv.' segélyt szavaz meg.

156. P. ti. biz. jav. közgyűlés Tóth Juliska pápai lakosnak szabad, 
rend. alap terhére 100 K egyszersmindenkori segélyt engedélyez.

157. P. ü. biz. jav. közgyűlés Fodor Zoltán végzett theologus, tanár
jelölt részére szabad rend. alapból 100 K rendkiv. segélyt engedélyez.

158 . P. ü. biz. jav. közgyűlés özv. Nagy Jánosné elmebeteg fia szá
mára szabad rend. alap terhére 100 K. segélyt engedélyez.

•5 9 . P. ü. biz. jav. közgyűlés a kemenesaljai egyházmegye két uj hit
oktatói állás díjazására vonatkozó kérelmét, tekintettel arra, hogy a hitokt- 
tartalékalapot előreláthatólag hitokt. fuvardijak felemelésére kell fordítani, — 
fedezet hiányában nem teljesítheti.

160. P. ü. biz. jav. közgyűlés a soproni főisk. nyugalmazott tanárok 
azon kérelmét, hogy részükre háborús segélyt engedélyezzen, általánosságban 
fedezet híján nem teljesiti, azonban Papp József nyug. tkpzőint. igazg. szá
mára, tekintettel családtagjai nagy számára, ha tervezett reaktiváltatása nem 
sikerül, a főisk. nyugdíjintézet feleslegéből 500 K rendkiv. segélyt engedélyez.

161. P. ü. biz jav. közgyűlés özv. Jausz Vilmosné részére főisk. nyug
díjintézet pénztár-feleslegéből 500 K rendkívüli segélyt szavaz meg.

1 6 2 .  P. ü, biz. jav. közgyűlés Englert Ervin hrasztováci tanítónak há-
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1 orus segélyt fedezeti forrás hiányában nem adhat. Egyúttal közgyűlés a 
horvátországi lelkészek és tanítók viszonyainak rendezése érdekében megke
resést intéz az egyh. egyetemhez, illetve annak utján a kormányhoz.

163. P. ü biz. jav. közgyűlés Röh Mihályné tanitó-özvegynek szabad 
rend. alap terhére 100 K rendkívüli segélyt engedélyez.

164 P. ü biz jav. közgyűlés Tóth Kálmán felsőszakonyi és Wagner 
József alsónánai lelkészeknek betegségükre való tekintettel 300—300 K rend
kívüli segélyt szavaz meg szabad rend. alap terhére

165. Közgyűlés Holcsik Sámuel pozsonyi theologusnak az „Előre“ c 
iíj. lap céljaira 100 K segélyt engedélyez a missiói alap terhére.

166. Közgyűlés Zulauf Henrik hrastováci lelkész kérelmét, ki a posijani 
Julián iskolában teljesítendő hitoktatásra hitokt dijat kér, — a jövő évi újabb 
megállapításnál való figyelembevétel céljából átteszi az illetékes egyh.-me
gyéhez.

167. Közgyűlés egyh. kerül, elnökség intézkedését, ni ly szerint hozzá 
járul a Hornyánszky-cég oly értelmű sürgős ajánlatához, hogy az egyh kér. 
szerződésileg kikötött szerzői tiszteletdijának érintetlen hagyása mellett az 
egyházkerületi Énekeskönyvből 13-ik kiadást rendez, amikor a bolti ár az 
eddigi 3 K helyett 6 K lesz, de kötött példányok árusítását nem biztosít
hatja, — tekintettel arra, hogy az uj kiadás elhalasztása a későbbi kelendő
ség szempontjából hátrányosnak mutatkozott, jóváhagyólag tudomásul veszi.

168 . P. ti. biz. jav. közgyűlés hozzájárult ahhoz, hot,y püspök ur ka
tonai lelkészek számára vallásos iratok beszerzésére 200 K-t utalványozott a 
mi-ssiói alap terhére.

169. P ü. biz. jelentését, mely szerint Németh Ferencz, a Simunyák 
hagyaték végrehajtója végrendeletben megállapított jogaival élve egyházkerüle
tet nevezte meg utódjául a felügyelői tisztben, — közgyűlés részvétének ki
fejezése mellett tudomásul veszi.

170. Az egyházkerületi közgyűlés Dr Schreiner Károly kir. tanácsosnak 
azt a javaslatát, hogy a líceumi telek megnagyobbitása, illetőleg a tereinek 
nyári tornahellyel való ellátása céljából a régi ev. temetőből, annak ép most 
folyamatba levő parcellázása alkalmával a líceumi tornacsarnok mögött levő 
két, összesen 3315 Ql-öl területű házhelyet egyházkerületünk vásárolja meg, 
vagy legalább annak használatát bérlet utján biztosítsa, — tekintettel arra, 
hogy egyházkerületünk már a háború előtt elhatározó lépéseket tett uj építési 
teleknek nagy áldozattal való megvétele által abban az irányban, hogy a 
soproni líceumot egy, a mai kor igényeinek megfelelő épületben helyezhesse
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el, a szóbanforgó teleknek megvételét nem tartja az egyházkerület céljainak 
megfelelőnek, bérbevétele pedig olyan áldozatot követelne, mely nem állana 
arányban a nyerendő udvarhely szükségességével.

Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés Dr. Schreiner Károly urnák tan
intézeteink iránt tanúsított szives érdeklődéséért köszönetét mond.

171. P. ii biz. jav. közgyűlés kimondja, hogy a bányai egyh. kerület 
kérelmére szarvasi ev tanítóképző-intézetnél egyházkerületi alapítványi helye
ket fedezet hiányában nem létesíthet.

172— 175. Főszámvevő a következő alapítványokról tesz az egyház
kerületi közgyűlésnek jelentést:

aj/déhai Malatidesz Irén szülei emlékére végrendeletileg 10675 K.
bVHajnal Margit és Emrny néhai édesatyjuk emlékére 1000 K.
cyfealogh László és neje hősi halált halt fiuk emlékére 500 K.
d) /P ós Lajos barátai hősi halált halt barátjuk emlékére 100 K líceumi 

ösztöndij-alapitványt létesítettek.
e) /  Horváth Olivér és Dezső a Simunyák perben javukra megítélt 

1327 K 60 f. felajánlásával egy Simunyák Antal nevét megörökítő tápintézeti " 
fentartási, ill. segély-alapitványt létesítettek.

ü /  a kemenesaljai belmissiói egyesület régi árvaalapitványára nézve, 
annak 774 K tőkéjét a líceumi Diákotthonban nevelendő árvának segélyezésére 
rendelvén. — újból intézkedett. •

gV o Solymossy Lajos a kőszegi felső leányiskola fentartási alapjának 
növelésére 10 000 K alapítványt tett, azzal a kikötéssel, hogy ez az összeg 
az alapitó nevét viselő alapítványként kezeltessék. Ezen tőke b. Solymossy 
Lajos nevének a többi alapítók között való feltüntetésével a leányiskolái fen
tartási alapítvány tőkéjéhez csatolandó.

h l/b . Solymossy Ödönné szül. Zichy Angela grófnő az egyházker. 
gyámmtézet javára 10.000 K alapítványt tett, melynek évi kamatai egyház- 
községek, segélyezésére lesznek fordítandók.

i/Szalay Mihályné szül. Balogh Ilona a reformáció 400 éves jubileuma 
alkalmából 400 K alapítványt tett a kőszegi felső leányiskolának a kor igé
nyeihez mért berendezésének megkönnyítése ill. elősegítése céljából.

Közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az alapítványokat elfogadja, a 
nemeslelkii alapitványttevőknek hálás köszönetét fejezi ki és elrendeli az 
alapítólevelekre a szabályszerű záradékok rávezetését.

I7ö. Közgyűlés Fábry László nagyszokolyi lelkész azon kérelmének, 
hogy az egyházkerületi közgyűlés intézkedjék a lelkész és tanító hátralékos



fizetésének behajtása iránt s addig is előlegezze a hátralékos fizetéseket köl
csön címén — tekintettel kölcsön szabályzatunk tiltó rendelkezésére és arra a 
körülményre, hogy a hátralékok behajtása az illetékes egyházmegye hatás
körébe tartozik, — nem teljesítheti.

177. P. ti. biz jav. közgyűlés elhatározza egyh. kerületünknek az Orsz. 
Gyermekvédő Liga tagjai sorába való belépését, illetve a kilépésre vonatkozó 
korábbi határozat megsemmisítését és az évi 50 K tagsági dijat a szabad 
rend alap terhére kiutalja.

Í78. Főszámvevő jelenti, hogy Főtiszt, püspök ur az orsz. hadsegélyző 
hivatal által egyházkerületünk lelkészeinek segélyezésére folyósított 50.000 K 
felosztására vonatkozó javaslat előkészítésével egy külön bizottságot bízott meg.

Jelenti továbbá, hogy ezen 50.000 K-ból kiosztatott:
112 lelkésznek — — 42.850 K 
24 segédlelkésznek — 4.650 „
11 nyug. lelkésznek — 2 700 „ 

összesen 50 000 K
A fentnevezett bizottság az 50.000 K háborús segély felosztására nézve 

részletes tervezetet terjeszt az' egyházkerületi közgyűlés elé.
Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a bemutatott 

felosztási tervezetet elfogadja.
B79. P ü. biz. jav. közgyűlés főt. püspök ur háborús segélyét 1918. 

év jan 1 -töl évi 3000 K-ról 5000 K-ra emeli fel a közigazg pénztár terhére.
180. Kér. közgyűlés, utalással püsp. jel. 14 pontjára, megbízza a pénz

ügyi bizottságot, hogy az egyházker. főisk. nagybizottsággal egyetértőleg 
a soproni három egyh. kerül, tanintézetnek egy telken való elhelyezése érde
kében az építési terveket vegye revisio alá.

Az egyházkerületi közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi bizottságot, hogy 
az e célból netán szükségessé váló telekvásárlás ügyében — egyetértve a fő
iskolai nagybizottsággal — határozzon az egyházkerületi közgyűlés utólagos
jóváhagyása mellett.

Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés felhatalmazza az egyházkerületi 
elnökséget, hogy a netalán vásárlandó telek vételárának kifizetéséhez szükséges 
összeget.az alapítványi pénztárból kölcsön vegye és az adás-vételi szerződést 
az egyházkerület nevében kiállítsa.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságnak s különösen a bi
zottság ügybuzgó elnökének egyházkerületünk érdekében kifejtett odaadó, 
körültekintő és sikeres működésükért jegyzőkönyvileg meleg elismerését és
köszönetét fejezi ki. jegyezte: Dr. Ajkay Béla egyh. kér. vil. főjegyző.



181. A z egyházkeiületi népiskolai Bizottság jelentése alapján a közgyűlés 
sajnálattal veszi tudomásul az Egyet. Közgyűlés 1917. évi jegyzőkönyvének
74. pontjában foglalt határozatot.

182. U. a. jelentés alapján a közgyűlés aggodalommal értesült a nép
oktatás terén mutatkozó hanyatlásról s hogy a további hanyatlásnak elejét 
vegye, illetve a szünetelő iskolák számát lehetőleg teljesen kiküszöbölje, el
határozza, hogy felterjesztést intéz az Egyetemes Gyűléshez, hogy á magas 
kormánynál tegyen , lépéseket — ha már a szolgálatra alkalmas tanítók huza
mosabb szabadságolása katonai okokból lehetetlen, ezeknek minden egyes 
esetben állami kisegítő tanerők kirendelése által való helyettesítése végett.

183. U. a. jelentés alapján a közgyűlés teljes tudatában a tanítók gya
kori rekvirálásával járó erkölcsi és tanítási hátrányoknak, amennyiben a rek- 
viráiások nemcsak a tanítók tekintélyét s népszerűségét veszélyeztetik, hanem 
az iskola munkáját is — épen a tanításra legalkalmasabb időben — teljesen 
megbénítják: megkeresi az egyetemes gyűlést a magas kormányhoz inté
zendő oly értelmű felterjesztés végett, hogy az 2 tanítókat a rekvirálás köte
lezettsége alul mindenkorra mentse fel.

184. U. a. jelentés alapján a közgyűlés sajnálattal vette tudomásul a 
hosszú háború okozta akadályokat, amik a tanítás sikeres eredményét hátrá
nyosan befolyásolták s felkéri az egyetemes egyházat, hogy az iskolás-gyer
mekek ruha-, különösen pedig lábbeli-szükségletei tekintetében a mutatkozó 
égető hiányok pótlása iránt tegyen lépéseket a m. kir. kereskedelmi minisz
tériumnál.

185. U. a. jelentés alapján a közgyűlés a sok hátráltató körülmény 
között is a tanításban hellvel-közzel mutatkozó szép eredményt örömmel — 
és egyes, kiválóan szorgalmas tanítóknak munkásságát elismeréssel veszi 
tudomásul.

186. U. a. jelentés alapján a közgyűlés az egyet, gyűlés 51. jkv p. 
alatt a népiskolai rovatős ivek revíziójának felfüggesztésére vonatkozó hatá
rozatát a szokatlan formai indokolás ellenére is, — de saját álláspontjának 
teljes fenntartása mellett (1917. ehk. jkv. 161.) tudomásul veszi s egyben 
kifejezi újonnan bevezetett s gyakorlatilag jól bevált egyházkerületi adatgyűjtő 
stat. iveihez való ragaszkodását.

187. U. a. jelentésnek a tankötelesek létszámára s az iskolák anyagi 
viszonyaira vonatkozó adatait a közgyűlés tudomásul veszi.

Az egyházkerületi véleményező bizottság jegyzőkönyve kapcsán az egy
házkerületi közgyűlés a következő határozatokat hozta :



188. Fölvétetvén a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 166. <- 
pontja, amely szerint az egyetemes közgyűlés az E. A. 80. §-a értelmében 
alkotmányos tárgyalás és javaslattétel végett leszállítja a bányai és dunántúli 
egyházkerületekhez a horvát-szlavon egyházmegye fölterjesztését az iránt, 
hogy a Horvát-Szlavonország területén levő összes ev. egyházközségek egy 
egyházmegyébe osztassanak be, vagyis, hogy a somogyi egyházmegye kötelékébe 
tartozó egyházközségek a horvát-szlavon egyházmegyéhez átcsatoltassanak.

Az egyházkerületi közgyűlés a somogyi egyházmegyéhez tartozó horvát- 
szlavonországi egyházközségeknek azon egyházmegyéből való kikebelezését 
az egyházi administratio megkönnyítése és a hitélet intenzivebb fejlesztése 
érdekében kívánatosnak tartja ugyan, de nem tartja célszerűnek nemzeti 
és főleg nemzetiségi szempontból — azoknak a horvát-szlavon egyházmegyé
hez való átcsatolását annál kevésbbé, mert ezzel a magyarországi egyetemes 
egyházzal való összetartozandóság érzete meggyöngittethetnék.

Ezen szempontokból az egyházkerületi közgyűlés — ha az kivihető — 
előnyösebbnek tartaná Horvát-Szlavonország területén egy uj egyházmegyének 
alkotását és ennek a dunántúli egyházkerülethez csatolását.

Mielőtt azonban az egyetemes közgyűlés ezen kérdésben végleges hatá
rozatot hozna, az egyházkerületi közgyűlés az E. A. 80. §-a értelmében szük
ségesnek tartja az érdekelt egyházközségek és egyházmegyéknek meghallgatását.

189. Az egyházkerületi közgyűlés a toponári fiókegyházközségnek (Fé
szerlak, Répás és Zarány pusztákkal s Belső majorral) — saját kérelmére — 
Ecsény anyaegyházközségtől a kaposvári anyaegyházközséghez való átcsato
lását határozatiig kimondja.

Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés a kaposvári anyaegyházközség és 
és a toponári fiókegyházközség között kötött s bemutatott szerződést megerősiti.

190. Az egyházkerületi közgyűlés a györkönyi egyházközség több nő
tagjának a tolna—baranya—somogyi egyházmegye f. évi közgyűlésének azon 
határozata ellen beadott felebbezését, amely határozat jóváhagyja a györkönyi 
egyházközség közgyűlésének ama határozatát, amely szerint az Amerikában tartóz
kodó családfők után minden egyházi teher s igy a lelkész járandóság is fizetendő :

tekintettel arra, hogy ezen kérdésben az egyházközségi rendszabályok 
II. fejezetének 31. §-a szerint az egyházmegyei közgyűléstől további felebbe- 
zésnek helye nincs — érdemleges felülvizsgálat alá nem veheti.

191. Az egyházkerületi közgyűlés a felsőlövői tanitóképző-intézet 
fentartó testületének az egyetemes közgyűléshez intézett kérvényét, amelyben 
az egyetemes egyház által részére a múlt évben egy évre engedélyezett



‘ 1 ^400 K segélynek állandósítását kéri -  a legmelegebb pártolással terjeszti 
föl az egyetemes közgyűléshez.

192. Az egyházkerületi közgyűlés a pápai anyaegyházközség és a felső- 
görzsönyi fiókegyházközség között az utóbbinak egyházi adózására vonat
kozólag kötött egyezséget jóváhagyja.

193. Az egyházkerületi közgyűlés határozatilag kimondja Felsőcsalogány 
központtal anyaegyházközség szervezését és ehhez csatolja a bodóhegyi 
anyaegyházközségtől : Felsőcsalogány leányegyházközséget, Dióslak/ Hegy
szoros. Felsőlendva/ Alsócsalogánv/ fiókegyházközségekej^  a tótkereszturi 
anyajgyházközségtöl : Kuzma fiókegyházat,ySeregdyháza, VizTendv^ Perestől

"̂ffiasvecsés, Vidorlak szórványokat. ~ ^
Ide1 csatolandók még : Gedőudvar, Határfalu, Győrhegy, Kismáriahavas, 

Rétállás, Károlyfa, Királyszék, Lendvakirályfa, Völgykö^/Szarvaslak szórvány
helyek, ahol ez idő szerint ev. hívek nincsenek.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja Felsőcsalogányt rendes lelkész vá
lasztására és arra, hogy a kongrua folyósítását kérelmezze.

Végül az egyházkerületi közgyűlés elismerését fejezi ki a bodóhegyi 
anyaegyházközségnek nagylelkű eljárásáért, amellyel Felsőcsalogányt nemcsak 
minden fentartás nélkül elbocsátotta, hanem a leghathatósabban segélyezte is, 
valamint a felsőcsalogányi híveknek is tanúsított áldozatkészségükért.

194. Az egyházkerületi közgyűlés megsemmisíti a tolna-baranya-somogyi 
egyh-megye f. évi közgyűlésének azon határozatát, mely szerint a kaposvári 
egyh-községet nem bocsátja el kötelékéből és kimondja, hogy Kaposvárt a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből kikebelezi és a külső somogyi egyház
megyéhez csatolja.

195. Az egyházkerületi közgyűlés a vasi középegyházmegye f. évi köz 
gyűlésének megkeresését az iránt, hogy az egyházker. közgyűlés intézzen 
fölterjesztést az egyetemes közgyűléshez a hitoktatói dijaknak és fuvaráta
lányoknak magasabb összegben való kiutalása iránt — tekintettel arra, hogy 
a hitoktatói dijak felosztásának ötéves ciklusa még nem járt le — ez idő 
szerint nem tartja kivihetőnek

196. Az egyházkerületi közgyűlés — a soproni alsó egyházmegye f. évi 
közgyűlésének kérdésére — kimondja, hogy a múlt évi egyházkerületi köz
gyűlés jegyzőkönyvének 175 pontja olyképen értelmezendő, hogy a termények 
megváltási árára nézve az augusztus hó 31-én érvényben levő forgalmi ár 
mindig azon év termésére vonatkozik és hatálya kiterjed a jövő év augusztus 
hó 31-ig, visszaható ereje tehát nem lehet. Ha a terményárak befizetése a
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következő naptári évre maradna, akkor is az előző év augusztus 31-ikéii 
érvényben levő forgalmi ár az irányadó.

Kimondja továbbá az egyházkerületi közgyűlés, hogy mivel a múlt évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 175. pontjának utolsó bekezdése sze
rint a megváltási árakat az egyházközségek javaslatának meghallgatásával 
az egyházmegyei számvevőszék állapítja meg, melynek határozata mindkét 
félre nézve kötelező, ennélfogva a terményárak megváltására nézve az egy
házközség és a lelkész között létrejött egyezség minden esetben az egyház- 
megyei számvevőszék jóváhagyása alá terjesztendő.

197. Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye f. évi közgyűlésének azt a határozatát, amely nem hagyta jóvá 
a nagyszokolyi egyházközség közgyűlésének azon határozatát, amely — hi
vatkozva az egyházközség súlyos anyagi helyzetére — az ottani lelkészi állás, 
megszüntetését mondja ki s ezzel szemben a lelkészi állást továbbra is fen- 
tartandónak határozza és az egyházközség súlyos anyagi helyzetén azzal óhajt 
segíteni, hogy a küzdő egyházat a missiói egyházközségek közé sorozza, 
mi által az tetemes anyagi támogatásban részesülhet.

Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal fölhívja a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye esperesét, hogy addig is, mig a nagyszokolyi egyházközségben 
lelkészváltozás lesz, igyekezzék a liivány revisiója utján az egyházközség 
és lelkész között a békés viszonyt helyreállítani.

898. Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a lőrintei 
uradalomban folytatott gazdálkodás ellenőrzésére kiküldött bizottság jelentését, 
amely szerint az összes gazdasági épületek kifogástalan karban vannak, a 
birtokon a modern gazdálkodás elveinek megfelelő intenzív kezelés folyik, 
a birtokot terhelő kölcsönök kamatai, az összes adók, biztosítási dijak pon
tosan fizettetnek.

Az egyházkerületi közgyűlés mindezek felett elismerését nyilvánítja.
Végül az egyházkerületi közgyűlés az ellenőrző bizottságnak buzgó mű

ködéséé! t meleg elismerését és köszönetét fejezi ki.
Jegyezte: Dr. Ajkay Béla egyhker. vil. főjegyző.

199. A nem evang. középiskolákban az 1917)18. tanévben végzett hit
oktatásról szóló jelentés tudomásul szolgál. A közgyűlés köszönetét mond a 
hitoktatóknak buzgó fáradozásukért. A hitoktatók felhivatnak, hogy alkalmaz
kodjanak az uj középiskolai tantervhez s az ennek megfelelő tankönyveket 
használják. A tantervszerü heti 2 óra lehetőleg mindenütt megtartandó.
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200. Az egyházkerületi ének- és zenepártoló egyesület jelentése örven
detes tudomásul szolgál.

201. Az egyházkerületi számvevőszék jelentése tudomásul szolgál.
202. Az egyházkerületi gyámintézeti bizottság jegyzőkönyve örvendetes 

tudomásul szolgál. Scholtz Ödön e. elnököt a közgyűlés melegen üdvözli s 
munkálkodására Isten áldó kegyelmét kéri.

203. Az egyházkerületi levéltáros jelentése tudomásul szolgál.
204. Az Egyházkerületi Evang Egyesület jegyzőkönyve tudomásul 

szolgál.
205. Az Egyházkerületi Tanítóegyesület jegyzőkönyve alapján a köz

gyűlés tárgyalás alá veszi a Tanítóegyesületnek a) a többtermelésről és b) az 
egészségügyi és gyermekvédelmi kérdésekről szóló vallás- és közokt min. 
rendelettel kapcsolatban hozott javaslatait s azokra vonatkozó határozatát 
jelen jegyzőkönyv 206. és 207. pontjában foglalva az egyetemes egyházhoz 
felterjeszti ; c) örömmel értesül arról, hogy a vall. és közokt. miniszter a 
tanítóságnak megígérte a javadalmazás irányában fennálló igények kielégítését;
d) az egyesület abbeli kérelmét, hogy a Luther szövetségi tagsági dij tanítók 
részére két koronában állapíttassák meg, átteszi a Szövetség igazgató választ
mányához; e) az egyesület javaslatára elhatározza, hogy az újonnan választott 
tanítóktól 1Ö —10 koronát szed a Tanítóegyesületnek a kőszegi leányközép
iskolánál létesített alapítványa javára ; f) a kántori teendők és a prédikálás 
külön díjazását illetőleg a közgyűlés fenntartja a tavalyi közgyűlés jegyző
könyvének 202. pontjában foglalt határozatát ; g) a Hittig Lajos-féle számtan
könyv átdolgozására vonatkozó javaslatot jegyzőkönyvi kivonat alakjában 
átterjeszti a Luther Társasághoz ; h) feljogosítja a tanítókat, hogy a Tanító
egyesület jegyzőkönyvének egy-egy példányát a beiratási dijakból befolyó 
összeg terhére megvegyék az iskolai könyvtáraknak.

206. Az egészségügyi-, anya-, csecsemő- s gyermekvédelmi kérdések 
tanítására vonatkozólag a közgyűlés úgy találja, hogy e tárgyak részletes 
ismertetése a sok kikerülhetetlen kényes kérdés miatt a népiskolában több 
veszéllyel járna, mint haszonnal. Ezen okokból kifolyólag az egyet. gyűl. 
utján megfelelő olvasókönyv kiadását sürgeti a magas kormánynál, hogy 
olvasmánytárgyalás alapján a tanító kellő tapintattal megértethesse a gyer
mekekkel azt, amit megértetni szabad és szükséges.

207. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a többtermelés ügyében 
kiadóit rendeletére vonatkozólag a közgyűlés a következő határozatot hozza : 
A többtermelés fokozására kiadott miniszteri re'ndeletek eredeti alakjukban
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végre nem hajthatók és a mai órarend keretébe bele nem illeszthetők. Az 
iskola úgyis fölös anyagteher alatt roskadozik és a rendelkezésére álló idő 
annak feldolgozására nem elég. Óratöbbletet pedig az iskola a reakcióként 
jelentkező teljes szellemi pangás veszélye nélkül nem bir el. Mivel azonban 
az általános ismereteket felölelő tantervben sok a most már kiselejtezendő 
anyag, kívánatos, hogy a tanügyi kormány ezt töröltesse és helyébe a több
termelést elősegítő anyagot illessze. A III. IV. osztálynak heti 2—2 órában 
feldolgozandó anyaga a gyermekek felfogó képességét meghaladja, kellő re
dukálással az anyag a helyi viszonyoknak és a vidék főfoglalkozásának meg
felelően minden óratöbblet nélkül csoportosítandó és pedig ezen osztályoknak 
általános földrajzi, a határról, környékről, járásról, megyéről, állat-, növény-, 
ásványországról szóló részében ; és fel kell dolgoztatni az egész gazdaságtani 
anyagot az egyes osztályoknak megfelelő magyar olvasókönyvekben, hogy az 
olvasmányszerüen legyen kezelhető. Ugyanez áll az V. és VI. osztályokra 
vonatkozólag is, mégis azzal a különbséggel, hogy az itt már régebben be
helyezett gazdasági óra anyagán kivül szétosztja a többletet a földrajzi, ter
mészetrajzi, természettani órákra is és a kellően átdolgozott olvasókönyvek 
alapján szabályszerűen kezeli azt is. Az ily irányú olvasókönyvek kiadásáról, 
vagy a kiadásukhoz szükséges anyagi fonásról pedig gondoskodjék haladék
talanul a tanügyi kormány. Egyébként a kérdésnek gyökeres megoldása az 
ismétlő iskoláknak gazdasági iskolákká való átváltoztatása lenne.

208. A jövő évi közgyűlés helyének kitűzését a közgyűlés az elnök
ségre bizza azzal, hogy a kerületi közgyűlést az esetben hívja össze, ha fel
merülő ügyek az összehívást feltétlenül szükségessé tennék.

Több tárgy nem lévén, egyházi elnök a kögyülést buzgó imádsággal 
berekesztette.

Jegyezte : Németh Károly egyházker. e. aljegyző.
Ezen jegyzőkönyv hitelesíttetett Szombathelyen, 1918 évi augusztus 26-án

V a rg a  G yu la  s. k. K ap i B é la  s. k.
hit. biz. tag. püspök.

K á ro ly i E n d re  s k.
hit. biz. tag.

S zabó  K á lm án  s. k.
hit. biz. tag.

d r. V alkó  M iklós s k.
hit. biz. tag.



Kivonatos jegyzőkönyv
a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi Gyámintézet 1918. augusztus hó 13-án 
Károlyi Endre vil. ein. és Pálmai Lajos egyh. ein. elnöklete alatt Szombat

helyen tartott bizozottsági, illetőleg közgyűléséről.

1. Pálmai Lajos egyh. ein. beterjeszti elnöki jelentését. Bejelenti, hogy 
egy évvel ezelőtt ráruházott elnöki tisztéről időközben ráruházott más tisztség 
vállalását kötelességének tartván, — lemondott. Helyébe Scholtz Ödön esperes 
választatott meg.

A Gyámint. működése a következő : az eredmény a múlt évit is messze 
felülmúlja. Összes bevétel volt 79292 K 67 fill., tehát 14431 K 07 fillérrel 
több, mint tavaly, bár még mindig vannak jómódú gyülekezeteink, amelyek 
nem kapcsolódnak bele ebbe a szeretetmunkába áldozattal, egymás terhét 
hordozni-kész lélekkel. A szeretetmunkát mindenkinek szives figyelmébe 
ajánlja.

Az adakozók sorát özv. br. Solymossy Ödönné nyitja meg, ki bold, 
férje emlékére 10.000 K alapítványt tett egyh. kerül. Gyámintézetünk javára.

A gyűjtés egyházmegyénként igy oszlik meg: a győri ehm. 3764-02 
(+1437*65) K, 2. Kemenesaljái ehm. 2105-52 (+565 35) K, 3. Somogyi ehm. 
1812*96 (±522*61) K, 4. Soproni alsó 1543*05 (+180*60) K, 5. Soproni 
felső 37677*— (+11609*28) K, 6. Tolna —bar.—somogyi 5353*70 (+792*85) K,
7. Vasi felső ehm. 17852*44 (+6568*30) K, 8. Vasi közép ehm. 3512*05 
(+1082*38) K, 9. Veszprémi ehm. 2995*04 (+117*98) K, 10. Zalai ehm. 
561*08 (+241*17) K. Vezető helyen most is a soproni felső és vasi felső 
ehm. áll, némi visszaesés Tolnában látszik. Nem adakoztak : Hanta, Veszprém, 
Nemeskolta, Alsómarácz és Kövágóőrs. 100 K-án felül adakozott: győri 
ehmben 10 gyülekezet (a múlt évben 7), kemenesaijaiban 8 (4), somogyiban 4, 
soproni alsóban 7 (6), soproni felsőben minden gyülekezet, tolnaiban 19 (18), 
vasi középben 13 (9), vasi felsőben minden gyülek., veszprémiben 9 (10),

3
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zaläiban 2. — 1Û00 K-án felül adott: Győr, Sopron, soproni női Gyámint. 
Borostyánkő, Felsőlövő, Kukmér és Pinkafő. A lélekszám szerinti arány az 
egész egyh. kerületben 32*7 fillér a múlt évi 257-eI szemben.

Veszteség érte Gyámintézetünket báró Láng Lajos egyet. gy. elnök el- 
hunytával, ki másfél évtizedig állott a vezető helyen. A győri ehm. Gy. is 
elvesztette lelkes elnökét, Petőcz Ferencet. Uj vezetőt nyert a somogyi Gy. 
Szalay Mihály helyébe Horváth Olivér légrádi lelkész személyében. Ugyanott 
jegyző-pénztárosul Hütter Lajos helyébe Madár Rezső leik. választatott.

Közgyűlés ein. jelentést tudomásul veszi. Köszönetét fejezi ki 
a híveknek áldozatkészségükért, özv. br. Solymossy Ödönnének 
alapítványáért. Őszinte részvéttel veszi tudomásul br. Láng Lajos 
és Petőcz Ferencz elhunytét s teljes bizalommal üdvözli Horváth 
Olivér és Madár Rezső uj vezetőket, elődeiknek : Szalay Mihály 
és Hütter Lajosnak pedig fáradozásukért köszönetét mond. Végül 
köszönettel tudomásul veszi, hogy a Gusztáv Adolf E. gyüleke
zeteinknek 3175 K segélyt küldött.

2. Elnökség a pénztárossal együtt következő segélyezési tervezetet ajánlja 
elfogadásra :

A dunántúli ág. h. ev. egyházker. gyámintézetnél 1918. évben segélyt kaptak :

l. Börcs, missz. 1. e. 200 K, 2. Nagybarátfalu a. e. 100 K, 3. Zalaegerszeg
m. a. e. 200 K, 4. Pusztaszentlászló a. e. 100 K, Berzsenyi-alap, 5. Egy- 
házashetye 1. e. 100 K, 6. Nagykanizsa a. e. 200, K, 7. Barcs m. 1. e. 100 K,
8. Fehérvárcsurgó I. e. 200 K, 9. Tapolczafő 1. e. 100 K, 10. Ászár I. e. 100 K, 
11. Kaposvár m. a. e. kis szeretetadományra (1000 K) ajánlva. 12. Dombó
vár m. e. A Kahian-a. kamataira (800 Ki ajánlva. 13. Nagyszokoly a. e. 300 K,
14. Szekszárd a. e. 100 K, 15. Rábaszentandrás 20Ó K, 16. Répceszemere 
80 K, Rupprecht-a. kamatai. 17. Lajtaujfalu a. e. 200 K, 18. Kabold. a. e. 
100 K, 19. Veperd a. e. 100 K, 20. Sopronbánfalva I. e. 100 K, 21. Felső
csalogány I. e. 200 K, 22. Sárvár a. e. 100 K, 23. Szentsebestyén I. e. 100 K,
24. Szentgotthárd m. e. 200 K, 25. Uivörösvágás 1. e. 100 K, 26. Kőszegi 
diakonissa e. 100 K, 27. Felsőlövői tanképz. int. 330 K, 28. Pinkafői árva
ház 200 K, 29. Nagyvázsony a. e. 200 K, 39. Keszthely 1. e. 100 K. A Lut- 
her-alapra 150 K, a jubileumi alapra 1000 K, tartalékalapra 400 K. A Palló
féle segélyre : özv. Görög Lajosné és Szabó Lajosné lelkészözvegyeket ajánlja.
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Közgyűlés a segélyezési tervezetet elfogadja s határozati erőre 
emeli.

3. Czipott Géza ellenőr a pénztári átvizsgálta. Összes bevétel 30158-23 K, 
kiadás 30373-86 K volt, tulkiadás 215 K 63 f. volt. Úgy a számadást, mint 
az értékpapírokat, takarékbetét-könyveket rendben találta.

Közgyűlés az ellenőr jelentését tud. veszi ; a pénztárosnak 
az ellenőr jelentése alapján az 1917. évi számadásra vonatkozólag 
a felmentvényt a fentartandók fentartásával megadja.

4. Rájter János pénztáros felolvassa számadását.

A )  B e v é te l.
1. A z  egyházkerü le ti g y á m in té ze ti p é n z t á r n á l  :
a) Alapok és alapítványok kamataiból :

Királyföldy Péter alaptól------------------------- ---------
Ostffy Pál alaptól---------------- ---------— _ _ _ _ _
Ruppreclit Lajos a la p tó l----------------------------- . —
Káldy József alaptól — ----------------------------------
Káldy József alap tartalékától — — — --------—
Berzsenyi Jenő a l a p t ó l -------------------- -------------
Berzsenyi Miklósné a la p t ó l -------— —. — — —
Véssey Sándor alaptól — ---------------- ---------—
Petries alaptól —--------- — ---------------------- -  —
Luther a lap tó l------------------------------------------------
Kézi pénztári Löw a l a p t ó l -----------------------------
Löw Fülöp alaptól — — — — — — — — —
Bélák lstvánné a l a p t ó l ----------------------------------
Dr. Maróthy László és dr. Radó Gyuláné — Káldy

Cecilia a l a p t ó l ----------- — _ _ ---------_
Ehker. gyámintézeti tőkénél a d o m á n y b ó l-----------

„ „ „ kamataiból — — — —
„ n „ időközi kam atból--------

Károlyi Endre alaptól ------- ------------- -------
b) Vegyes bevétel :

Weisz Kornél utján Vásárosfalu gyűjtése, célmegje
lölés n é lk ü l-------------------- — ------------------

480'— K
9 4 - n

80 — n

40 — 71

7 81 r

6174 n

160 - n

6 3 -
26'64

n
»

7*53 n ■
13 31 ■n
58*28 99

34-31» 51

13017 11

15 — 99

363 17

138 02 11

6 0 - n 1473-44 K

Átvitel 1493-44 K
3*
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Vöröskeresztre: Antunovác 16*10, Gyékényes 18*60,
Porrongszentkirály 14*— -------------------------

Jubileumi alapra: Malibastáji 33*—, Légrád 16*67
Egyet, szeretetházra : Légrád-----------------------------
Egyet, tőkére : soproni Diákszövetség — — — —

2. Az egyházmegyei gyámintézeteknél befolyt'.
Kamatokból — — — -------------------- _ _ _ _ _
Adományokból — — — ----------- ------------- -------
Alapítványi kamatból — — — — — — — — — 
Offerloriumokból — — — — — — -------— —

Áthozat

48*70
49*67
81*67
50*-
Összeg :

623*40 K 
67*40 „ 

153*25 „ 
898*89 „

1493*44 K

250*04 K 
1723*48 K

1742*94 K
3. A z egyházközségi gyámintézeteknél befolyt :

Kamatokból — — — 
Perselyekből — — — 
Egyháztagok gyűjtéséből 
Elemi iskoláktól — — 
Felsőbb iskoláktól — 
Alkalmi gyűjtésekből — 
Adományokból — — 
Alapítványi kamatból — 
Alapítványokból — — 
Offertoriumokból-------

292*92 K 
1809*99 „ 

22274*44 „ 
1455*36 „ 
461*62 „ 

5847*45 „ 
3287*08 „ 
1685*13 „ 

36960*03 „ 
1717*43 „

Összeg :
Hozzá az ehker. gyámintézeti offertorium

Végösszeg :

75434*45 K 
78900*87 K 

391*80 „ 
79292*67 „

Ezen összegben részesedik :
1. A győri egyházm egye--------------------  3764*02 K~val
2. A kemenesaljai „  2105*52
3. A somogyi „ -------------------------— 1812*96 „
4. A soproni alsó „  1543*05 „
5. A soproni felső „    37677*53 „
6. A íolnabaranyasomogyi „ — •----------------— — 5353*70 n
7. A vasi felső „ — -------— — — — 17852*44 „
8. A vasi közép „ -------— — -------------  3512.05 „

Átvitel: 73621*27 K
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Áthozat: 73621*27 K
9. A veszprémi „ — -------------------------  2995.04 „

10. A zalai „ ------------------------------ 561*08 „
11. Az ehker. gyti pénztár-------------------------------------------  1723*48 „
12. Ehker. gyti offertorium — — — — — — — — — — 391*80 „

Összeg : 79292*67 „

B) K iadás.

1. Szabadrendelkezés történt közvetlenül :
1. a győri ehm. gyülekezetek 1088*46, az esp. 556*83, összesen 1645*09 K
2. a kemenesaljai egyh. gyűl . 226*98, ii yy 780*80, 55 1007*78 „
3. a somogyi ♦ j n n 332*32, n 332*32 „
4. a soproni alsó „ „ 174-64, » yy 188-31, yy 362*95 „
5. a soproni felső „ „ 34772*08, • n yy 805*53, „ 35577*61 *
6. a tolna-bar.-smi. „ „ 348*29, 55 r 1224*08, yy 1572*37 „
7. a vasi felső „ „ 11418*97, » n \ 1853*38, rí 13272*35 „
8. a vasi közép „ „ 72*07, rí yy 1011*19, 51 1083*26 „
9 a veszprémi „ „ 49252, n yy 715*20, 55 1207*72 „

10. a zalai „ „ > yp r 161*08, 55 16108 n
Összesen a gyülekezetek : 48594*01, az esp. 7628*52, összesen 56222*53 K

2. Átutalás az ehker gyámintézeti^ pénztárba :
egyhm. gyt. részéről-------2118*93 K1. a győri

2. a kemenesaljai 55 55 55 -------1097*74 „
3. a somogyi 15 yy 55 -------1480*64 „
4. a soproni alsó 55 » 55 -------1180*10 „
5. a soproni felső 55 * '5 1 — 2U99-92 „
6 a tolna-baranya-somogyi 15 55 55 ------- 3781*33 „
7. a vasi felső yy 1) yy ------- 4580*09 „
8. a vasi közép yy 51 yy ------- 2423*79 „
9. a veszprémi yy 1 55 ------- 1787*32 „

10. a zalai 55 yy yy ------- 400—  „
Kér. gyti bevétel, mint egyenleg
Kér. gyti offert.

20954*86 K

391*80
Összesen : 79292*67
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C) A z efaker. g y á m in té z e t i  p é n z tá r b a  b e fo ly t  
2 0954  86  +  1723-48 +  391 80  ö s s z e s e n  23070-14 k o ro n a

r e n d e l t e t é s e  :

1. A z egyetemes gyámintézeti pénztárba beszolgáltatandó :
a) szabad rendelkezésre---------------- ------------------  6749‘48 K
b) egyet, tőkére: veszprémi egyhm. 2 0 —, soproni

Diákszövetség 5 0 — — — -------— --------- 7 0 — „
/ az ehm. gytektől — — 3561-70

c) jub alapra : ] Malibastáji — — — 33'—
f Légrád----------------  16-67 3611-37 „

d) Lutheralapra, veszprémi ehm. — — — — — — 47- n
e) nagy szeretetadományra, gyűl. és ehm. 2853 62 - j -

ehker. 391 80 --------------------------------------- 3245 42 „
f) G. A. egylet részére — — — — — — — — 266'69 „
g) Ostfíy és Királyföldy alapok kamtból : 47 -j- 240 287-— „
h) egyet, szeretetházra, tolnai 2-—, vasi felső 50-—,

Légrád 81-67 — ------------------------- ------- - — 133-67 „
2. Kei illeti alapoké : m. p.

Árvaházalapé : kemenesalja 114*—, soproni a'só 64-03, 
soproni felső 15-14, tolnai 115-53, vasi felső 
76-—, veszprémi 84-19 — — — — — — — 468-89 K

Löw alapé: győri 20-—, soproni felső 20-— ---------  40*- „
Kér. leányisk. Kőszegen somogyi 30------------; ----------- 30-— „
Kér. gyti tőkéé vasi felső 5-—, veszprémi 21-— — 26'— „

3. Tőkésítendő az a la p o k n á l---------------- -----------------
4. Vöröskereszté — -------— — — — ---------— — —
5. Lipcsei misszióé, győri 20-—, somogyi 30------
6. Pozsonyi diák : somogyi---------------- — -------- — —
7. A z ehker. gyt. rendelkezéséie á ll: 
a) kamatokból :

Rupprecht alaptól — — - - - 80
Káldy n 40-
Berzsenyi Miklósné r

- - 160-
Löw V

---------- 40 —
Átvitel :

14410-63 K

564-89 K 
539-44 „ 

48-70 „
5 0 -  „ 
40—  „

3 2 0 -  „ 
15973-66 K
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Véssey a la p tó l---------------------4 0 —
Ostffy Pál „ ---------------------4 7 --
Királyföldy „ --------------------  240—_____________ 327 — K
b) szab. rendelkezéseiből---------------- ------------------ 6749 48 „
c) Vásárosfalu g y ű j té s e ---------------------------------- 2 0 — „ 6769*48 „

Összesen: 23070 14 K

D )  G y á m in té z e t i  t ő k é k  1918. a u g . 1 -én .
Rupprecht Lajos alap — 2C00 — K ebből 2000 K földthnn. kötvény,

Áthozat: 1597366 K

Káiöy József „ - 1000 -  „ 1000 „ járadékkölcsön kötvény,
Káldy József alap tartalékja 173*06 „ » 100 „ 5 Va °jo hadikövt. 73 06 betét ;
Berzsenyi Jenő alap 1190-96 „ r 1000 n f f  ff n 190 96 ff

Berzsenyi Miklósné « 2516*84 * )i 2000 „ V  n f f 516-84 r

Véssey Sándor » 1187 49 „ n 1000 „ )) V f f 187-49 n

Petries » 560 44 „ » 400 „ n  V h 160-44 n

Luther ff 174*59 „ f f 100 „ n  n n 74-59 71

Löw Fülöp n 1351 34 „ n 300 „ 6%
f f 25434 »

Bélák Istvánné „ 647-73 „ n 500 n n ff 147-73 ff

Dr Maróthy László 
és dr. Radó Gyu- 
láné—Káldy Cecilia » 2379-55 „ »» 2000 „ V ff 379-55 71

Ehker. gyti. tőke 16961 „ V n f f n 169-61 Ti

Károlyi Endre X) 1060-00 „ ff 1000 „ „ járkölcs. kötv. 6 0 - készpéűz.
Összesen : 14414-61 „ n 12200 „ „  áll. kötvben :2214*61

Kukmér, 1918. évi augusztus hó 10-én.

R á j te r  J á n o s  s k.
ehker. gyti. pénztáros.

A közgyűlés pénztárosnak gondos jelentéséért lelkiismeretes 
munkájáért köszönetét szavaz s felkéri az elikei. közgyűlést, hogy 
az ehker. gyámintézet értékpapírjait az ehker. pénztárban őriztesse 
s tekintettel a jótékony célra, őrzési dijat ne számítson.

5. Károlyi Endre’elnök jelenti, hogy az uj választást elrendelte s Scholtz 
Ödön ágfalvai espereslelkész elnökké választatott. Pálmai Lajost sajnálattal



látja ő s vele az egész közgyűlés az elnöki állásból távozni, buzgó, értékes 
munkálkodásáért köszönetét mond, Scholtz Ödönt bizalommal üdvözli uj 
állásában s kéri, hogy a gyámintézet felvirágoztatását híven munkálja.

Scholtz Ödön elfogadja elnökké történt megválasztását.
Kifeji, hogy szakítani kíván a régi rendszerrel, mely a rendelkezésre 

álló összeget apró tételekben osztotta szét. Inkább kevesebb gyülekezet, de 
nagyobb összegekkel legyen segélyezve.

A Gusztáv Adolf egylettel való összeköttetés további fentartását és a 
belmissiói intézmények fokozatosabb fejlesztését szükségesnek'tartja.

Kéri az összes tényezők támogatását munkájában.
Kapi Béla püspök az ehker. nevében köszönti az uj e. elnököl s mun

kálkodására Isten áldását kívánja.
Több tárgy nem lévén, ülés imával bezáratott.
Ugyancsak aug. hó 13-án ünnepi közgyűlés tartatott Szombathelyen 

Károlyi Endre és Pálmai Lajos elnöklete alatt, melyet egy minden pontjában 
lélekemelő gyámintézeti istentisztelet előzött meg.

Istentisztelet után Károlyi Endre nyitotta meg az ünnepi közgyűlést, 
mely után Pálmai Lajos egyházi elnök adta elő az egyévi munkálkodásról 
és annak eredményéről szóló jelentését.

Miután Károlyi Endre az ünnepi közgyűlésen is meleg szavakkal vett 
búcsút elnöktársától, Pálmai Lajostól, Scholtz Ödönt bizalommal üdvözölte, 
az ünnepi istentisztelet közreműködőinek köszönetét mondott, a közgyűlést 
bezárta.

Hitelesítjük : Jegyezte :
Z ie rm a n n  L a jo s  s. k.

jegyző.
K á r o ly i  E n d r e  s. k.

V. elnök
S c h o l tz  Ö d ö n  s. k.

e. elnök.



Fontosabb miniszteri rendeletek és hatósági leiratok.
A )  V a llá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is z té r iu m .

1. Általános jelentőségű leiratok.

1917. évben :
1. 11022—ein. Katonalelkészek erőszakos áttéritési kísérletei tárgyában.
2. 13988—ein. Hadifoglyok házasságának megakadályozása tárgyában.
3. 14336 —ein. Balatonalmádii Gyermekszanatórium egyesületre iskolai gyűj

tést kér.
4. 16011—ein. Állami telefonbeszélgetések időtartamának korlátozása.
5. 16524—ein. Felhívás ágyalapifásra tüdőbeteg tanerők javára József fhg.

Sanatoriumban.
6 16551 —ein. Szedercserje, szamóca és lilái na levél-gy.üjtés hadseregnek.
7. 16882—ein. Réztetők igénybevétele hadicélokra.
8. 1705 —ein. Hadisir-alap javára gyűjtést kér.
9. 17257—ein. Hadsegélyző-hivatal fehérnemű stb. gyűjtését kéri a hadsereg

részére.
10. 17903—ein. Harangok leszerelésének módozatai és felmentett harangok.
11. 18386—ein. Orgonasipok rekvirálása.
12. 18561—ein. Vörös-kereszt egyes, karácsonyi gyűjtését pártolásra ajánlja.
13. 18565—ein. Okt. 31-én, reformáció jubileumi ünnepén összes prot. köz-

alkalmazottak és tanerők hivatali szolgálat alól felmentetnek.
14. 19115—ein. VII. hadikölcsön támogatására felhívás.
15. 19458—ein. Táviratozás csak sürgős tárgyakra szorittassék.
16. 19888—ein. Bevárási engedély megadása tárgyában.
17. 20874—ein. Károly király és Zita királyné nevéről testületek nevei meg-

szüntettetnek,
18. 17601 —Vilc. Tanítók rekviráiásnál igénybevehetők.
19. 72372—11. Küldi hadügymin. rendeletét katonai szolgálatot teljesítők illet

ményeinek rendezése tárgyában.
20* 77275--VIIc. Napközi gyermekotthonok létesítése ügyében.
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21. 131500—Ha Törvényesitési eljárás után kiadott anyakönyvi kivonatok.
22. 141603—Via. Elesett hősök sírjainak gondozása javára gyűjtést rendez.
23. 175693—V. Platina fémkészletek beszolgáltatása.
24. 180703—Via. Kötött holmik készítése tanulók által.
25. 181989-V . Iskolai csengők beszolgáltatása tárgyában.
26. 182655— Ha. Vakok által készített keféket intézeteknek ajánlja.
27. 186637—Vllc. Tanítók igénybevétele rekviráláshoz.
28. 198952—Illa. Épületek rézanyagának igénybevétele ; felmentett toronykúpok

1918. évben :
29. 2140—ein. Tanulók húsvéti Szünidőben árvák és rokkantak összeírására

felhasználhatók.
30 2371—ein. Műbecsünek nyilvánított harangok kimutatása.
31. 3198—ein. Állami telefonbeszélgetések korlátozása
32. 3895—ein. Vöröskereszt hazatérő hadifoglyok javára rendezett gyűjtésének

támogatását kéri.
33. 6282—ein. VIII. hadikölcsön támogatására felhívás.
34. 36973—III—B. Templomi ingó műemlékek védelme tárgyában.
35. 56236—VI—a. Tanítók részvétele hadviseléshez szükséges tényezők

összeírásában.
36. 59955—VI—a. Erdélyi Pártfogó Egyesület javára gyűjtést kér.
37. 83477—VI—a. Szegény gyermekek nyaraltatási alapjára gyűjtés.
38. 95830—VII—c. Tanerők gabonaátvételi bizottságokban felhasználhatók.
39. 127143 —V. Fiuközépiskolák maximális tanulólétszáma osztályonként be

tartandó.

2 Iskolai ügyek
1917. évben :

1. 19741 —ein. Gyermekvédelem és csecsemőápolás tárgyában.
2. 45542—Vlb. Tanítóképzők tanmenetének értelmezése tárgyában.
3. 70051—Vlld. Családi pótléknak tanítókra, tanítónőkre stb. kiterjesztése

tárgyában.
4. 85542—Vllb. Szerbiai népiskolák hazaiakkal egyenjogúak.
5. 101003—Vlb. Leányközépiskolákhoz tanitóképzői képesítéssel biró tan

erők is alkalmazhatók.
6. 116618—V. Kőszegi leányközépiskola fentartása és segélyezése tárgy.
7. 118409—Vlb. Tanítóképzőim, tanárok családi pótléka.
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8. 130572—V11b. Tanköteles gyermekek által katonai s más közhasznú tár
gyak körül elkövetett pajkosságok tárgyában.

9. 134200—Vlld. Tanítók, tanítónők családi pótlék-államsegélyének utalvá
nyozási szabályzata.

10. 135200—Vlld Nem államsegélyes iskolák tanítóit segélyben iskolafenn
tartó részesítse.

11. 144225—VIlc. Közigazgatási hatóságok a helyettes tanerők támogatására
felhivattak.

12. 174836—V. Kőszegi leányiskolában szedett javitóvizsgálati dijakat kifo
gásolja.

13. 175570—V. Kőszegi leányiskolához dr. Dsida Ottó győri kir. tanker.
főigazgatót küldi ki min. biztosul.

14. 177501—V. Iskolai kirándulások ez évben is tartassanak.
15. 179096—V. Három középiskolához miniszteri megbízottakat küld.
16. 180391—V. Középiskolai ifjúság katonai nevelése tárgyában.
17. 181816—V. Leányközépiskolák tantervének revisiója tárgyában.
18. 185641—V. Középiskolák VI. és VII oszt. tanulóinak katonai képzése

tárgyában.
19. 192000—V. Felekezeti középiskolai tanárok fizetésének államiakéval egyen

lővé tétele tárgyában
20. 195100—Vlld. Tanítóknak újabb háborús segélyt ad.
21 205263—VIb. Tanintézetek karácsonyi szünetének meghosszabbítása tárgy.
22. 205438—V. Leányközépiskolák reformjára von. rendelet 7 pontját módo

sítja.

1918. évben :
23. 7—ein. Az 1900. és előző években született és katonáskodó tanulók ré

szére előkészitő tanfolyamokat rendez.
24. 3021—V. Az iskolai 1. félév február 28-án végződik.
25. 6565—Vlb. A karácsonyi szünidő február 4-ig meghosszabbítható.
26. 8869—V. Főgimnáziumok magánvizsgái junius 8-tól többi vizsgával pár

huzamosan tarthatók.
27. 10755—V. Nemzetiségi nyelvek tanítása tanítóképző intézetekben.
28. 25339—V. Iskolai kirándulásokkor tüzet rakni tilos.
29. 26388—11a. Főiskolai (theologus) hallgatók katonai szabadságolása tárgy.
30. 26435—V. Leányközépiskolák női tanerőinek katonatiszttel házasságra

lépése tárgyában.
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31. 28328—VIb. Tanitóképesitést elnyerni óhajtó óvónők vizsgája hangszeres 
zenéből.

32 30331—V. I. osztályba párhuzamos osztály nélkül csak a törvényes lét
szám vehető fel.

33. 39731—VII. Elemi iskolai iskolafelügyek maradnak a múlt éviek.
34. 43038—V. Tanévet középiskolák I—VII. osztályaival junius 15-én bezárja.
35. 55177—V. Középiskolák államsegélyes szerződéseinek betartása tárgyában.
36. 55904—V. Kőszegi leányiskola fenntartásának szükségessége tárgyában.
37. 64226—V. Tanfolyamvezető tanároknak felekezeti iskoláknál díjazást nem

adhat.
38. 65638—V. Tanulók csoportos ellátását közélelmezési min. kész elősegíteni.
39. 70022—VI. Polgári fiúiskolák uj tantervét küldi.
40. 70627—V. Nagyszünidőben középisk. és tanitóképzőint. tanárok részére

testnevelési tanfolyamok tartatnak.
41 27798—VIb. és 93473—VI. Tanítóképzők tanulólétszámának csökken

tése tárgyában.
42. 83688—Vllb. Gondoskodás rokkanttá vált, de munkaképes tanerőkről.
43 84182—V. Főgimnáziumok érettségi vizsgálatainak kormányképviselői.
44 90187 —VIc. Tanitóképzőint. gyakorlóisk. tanítók részére tornatanfolyamo

rendez.
45. 103366—V.. Kőszegi leánygimn. V. oszt-nak 1917—18. tanévre nyilvá

nossági jogot ad.
46. 105107—VI. 1917—18. Iskolai év háborús adatainak összegyűjtése tárgy.
47. 110291 —V. Júliusban katonatanulók részére tanfolyamot rendez.
48. 108800—Vlld. Tanítók részére ruházatbeszerzési segélyt utalványoz.
49. 85240, Fizetésfokozatok betöltése 3 főgimnáziumban.

5. Lelkészek üeuei.
1917. év.

1. 114447—Ha. 1917—18. év I. felére kápláni kongruát utalványoz.
2. 188602—Ma. 1917—18. év II. felére Ielkészi kongruát és korpótlékot

utalványoz.
3 107520—11. sz. a. Krón Ferenc lajtaujfalui lelkész Gyónra távozását, 

114472—11 sz. a. Bachát István őrimogyorósdi lelkésszé, 
123142—11 sz. a. Frank Károly lajtaujfalui lelkésszé, 
168103—11. sz. a. Saródy Gyula nemescsói lelkésszé válasz? 
tatását jóváhagyja.
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4. 94159—la. Reichert Gryula györkönyi adminisztrátornak korpótlékot nem
engedélyezhet.

5. 143104—lia sz. a. Kővágóőrsi 153103—lia. sz. a. a pápai, 176440—Ha.
sz. a. a bátapáti lelkészi javadalmat állapítja meg.

6. 110216—Na. sz. a. Kapi Béla szombathelyi, — 156061—Ha. sz. a. Zettl
József csikostöttösi, — 179344—Ila. sz. a. Lauff Géza, Bátsi 
József, Bothar Mihály, Darvas Aladár, Mikolás Kálmán, 
Zsiray Lajos, Szalay Mihály lelkészek, — 2914 — Ila. sz. a. 
Baldauf Gusztáv pécsi, — 46799—Ila sz. a. Fiedler Károly, 
Stráner Vilmos, Rátz Ágost, Szovják Géza lelkészek korpót
lékát rendezi.

7. 191455—Ha Lelkészek III. korpótlékának folyósítása hivatalból történik.
8. 85711—11. Lelkészek és segédlelkészek részére ruházatbeszerzési segélyt

utalványoz.
9. 173369 —Ila. Lelkészek és segédlelkészek családi pótlékához végrehajtási

utasítás.
10. 168102—Ila. Lelkészek családtagjai részére ruházatbeszerzési segélyt en

gedélyez.
11. 191938-Ila. Ruházatbeszerzési segélyt csak a rendelet megjelenése előtt

született gyermekek után engedélyezhet.
12. 203088—Ila. Nyugalmazott lelkészeket háborús segélyben nem részesíthet.

1918. év.
13. 5994—Ila. Lelkészek részére pót ruházatbeszerzési segélyt enged.
14. 104266—Ila. Lelkészek és segédlelkészek 1918 évi ruházatbeszerzési

segélye tárgyában.
15. 200515—lia. Alsónánai egyházközség kongruasegélyét nem emelheti fel.
16. 30330—Ila. Alsónánai egyházközség anyásitásának elismerése tárgyában.
17. 64485—Ila. Kovács István segédlelkész tart. honvédsegédlelkészszé ne

veztetett ki
B) M. k ir .  b e lü g y m in is z te r .

1. 1315—918. sz. Belügyminiszterré kinevezésekor üdvözlést megköszöni.
2. 5231—ein. 918 Csecsemő és gyermekvédelem felkarolására kéri lelkészeket.

C) M. k ir .  h o n v é d e le m ü g y i m in is z te r .
1. 233711—917. sz. Hadrakelt sereg ev. katonáinak reform, jubileumi ünnepe 

tárgyában intézkedett.
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2. 316159—917. sz. Mátis Károly tart. katonai segédlelkész behívása tárgy.
3. 379856—917. sz. Bőjtös László tart. segédlelkész felmentése tárgyában.
4. 402733—917 sz. Grosz János katonai lelkészi minősítését kéri.
5. 423175—917. sz. Két nyelvet beszélő tart. segédlelkész behívásához ja

vaslatot kér.
6. 424001—917 sz Horváth Lajos tart. segédlelkész tényleges szolgálat alól

felmentetett
7. 2522—918. Katonai szolgálatban álló ev. theol. hallgatók tanulmányi

kedvezményei tárgyában.
8. 133434—918. sz. Svédországban elhalt Német Imre ev. lelkész hova-

tartozandósága tárgyában.
9. 237310—918 sz. Kovács István tart. segédlelkész minősítése tárgyában.

D ) M. k lr .  fö ld m iv e lé s ü g y i  m in is z te r .

1. 5509—918. sz. Kőszegi ev. leányközépiskola internátus-gazdaságának 
fejősteheneket nem adományozhat.

E )  A z e g y e te m e s  e g y h á z  f e lü g y e lő jé tő l .

1. 72—917. sz. Vallásoktatási reform, jav. bizottságába szakembert kér.
2. 303—917. sz. Vall. és közokt min 111085—917. sz ieirata szerint

theol. akad. tanároknak ruhabeszerzési segélyt nem adhat.
3. 329—917. sz Október 31-iki közös jubileumi ünnepély tárgyában.
4. 391—917. sz. Egyetemes egyház képviseltetése egyet ref. konvent jubi

leumi ünnepén
5. 681—917. sz. Kimutatás az Egyet. Lelkészsegélyző alap segélyeiről.
6. 691—917. sz. Folytatólagos egyet közgyűlés 1918. január 1 -re hivatik

össze.
7. 18—918 sz. Készpénzfizetéses lelkészek közt 12000 kor. egyet, segély

osztatik fel.
8. 57—918. sz. Továbbmenő korpótlék-segélyek folyósítása 1918. év I. felére.
9. 62—918. sz Szavazás egyetemes felügyelőre.

10. 76—918. sz. Orsz. Hadigondozó hiv. ez évben is háborús segélyt ad
lelkészeknek.

11. 71—918. sz. Állandó államsegélyeknek adóhivatalok utján utalványozása
tárgyában véleményt kér.

120 152—918. sz. Soproni és pozsonyi theol. akadémiák egyesítési ügye.
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13. 154—918. sz. Egyetemes ev. egyház képviselőházhoz intézett kérvénye 
1848. évi XX. te. tárgyában.

14 165—918. Horvátorsz. lelkészek egyetemes segélye utalványozva.
15 193—918. sz. Uj szavazás egyetemes felügyelőre.

Hadsegélyző-hivatal háborús segélyének felosztási utasítása. 
Báró Solymosy Lajos egyet, felügyelő átirata megválasztásakor.

16. 320—918. sz. 1918. év II. felére egyet pénztárból püsp. titkár és hor
vátországi lelkészek korpótléka folyósittatott.



A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület tisztikara.
A tisztikar és bizottságoknak az 1917. évi egyházkerületi Jegyzőkönyv

ben feltalálható névsorában a következő változások történtek :

1. A z egyh. kerü o j helyébe dr. Heimler
Károly, Simkó Endre, mint a tanári kar kiküldöttje helyére Kárpáty Sándor 
jegyzőül Králik Gusztáv választatott.

2. A z egyh. kér. főiskolai kisbizottság elnöke Hajnal E. helyett dr. 
Heimler Károly lett.

3. A z egyházkerületi törvényszékbe Hajnal Endre helyére Dr. Grosch 
József választatott.

4. A lelkészvizsgáló biz. rendes tagjául Dr. László Kálmán, póttagjául 
Dr. Zergényi Jenő, —

5 A zsinati törvényeket előkészítő biz. tagjául Dr. Pesthy Pál, —
6 A z egyh. kerül Gyámintézet elnökéül Scholtz Ödön, ellenőréül 

Czipott Géza választatott.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. h. ev. egyház- 
kerület 1918. évi közgyűlése elé.

Beterjeszti : Kapi Béla püspök.

Fötisztelendö és Méltóságos Egyházkeriileti Közgyűlés !
Az elmúlt egyházközigazgatási év eseményeiről szóló püspöki jelentése

met azon megjegyzéssel terjesztem be egyházker. közgyűlésünk elé, hogy 
alkalmazkodva a parancsoló körülményekhez, csak az elvi jelentőségű, avagy 
erőteljesebb megvilágítást igényelő kérdéseket fejtem ki részletesen, ellenben 
minden más ügynél lényeget összefoglaló rövidségre szorítkozom.

I. Az év  kim agaslólblb e sem é n y e i.
1. A világháború rettenetessége még mindig tart. Negyedik éve jár 

körülöttünk a pusztító rém, százával szedi legjobbjaink sorából áldozatait. 
Sápasztja az arcokat, a gond betűivel beírja a homlokokat s a lelkekre a 
kétség sötét leplét borítja. Katonáink hősi küzdelme hálánkat, az itthoniak 
áldozatkészsége becsülésünket növeli. De míg aggódva tekintünk a jövendő 
bizonytalanságába, félve kérdezzük: vájjon mikor és hogyan érvényesitheti a 
keresztyénség azon örökkévaló tartalmát, mely Isten törvényét az emberi 
közösségek életében is erőre juttatja s a békességet a nemzetközi érintkezés 
kincsévé teszi? Vitéz katonáink iránt érzett hálánk mellett ébresszük fel lel
kűnkben a haza és nemzet iránt tartozó nagy kötelességeket s mindennapi 
imádságunknak adjunk százak lelki hozzájárulása által erőt, midőn a szeretet 
Istenéhez a békességért könyörgünk.

2. A reformáció jubiláns éve. Az 1917. év október havát gyülekezeteink 
és tanintézeteink a reformáció négyszázados jubileuma megünneplésére szen
telték ürömmel jelentem, hogy az ünnepségek múlt évi püspöki jelentésem-
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ben megadott programmiez híven, az egész egyházkerületben egységesen 
folytak le. A gyülekezetek úgyszólván kivétel nélkül alkotásokkal is megörö
kítették a nagy évfordulót. A gyülekezetek és tanintézetek ünneplésére és 
alkotásaira vonatkozó részletes jelentésemet az egyházkerület közgyűléséhez 
tisztelettel beterjesztem s kérem, hogy azt az egyházker. közgyűlés jegyző
könyvének függelékében kinyomatni szíveskedjenek.

3. Az 1848 évi XX  t. c. Egyetemes közgyűlésünk 1918. évi január hó 
10-én tartott folytatólagos közgyűlésén tárgyalta a 'm . kir kormánynak az 
1848. évi XX. t. c. végrehajtása tárgyában benyújtott törvényjavaslatát. Egy
házunk követeléseit nem elégíti ki ugyan mindenben a benyújtott törvény- 
javaslat, miért is az egyetemes egyház közgyűlése kívánságainak kifejezést 
adott —, mégis hálátlanság tagadásba venni a kormány jóakaratát. A hálás 
köszönet mellett azon reménységemnek adok kifejezést, hogy a mostani kor
mány a benyújtott törvényjavaslatot minél előbb kiegészíti, letárgyaltatja és 
törvénnyé emelteti.

4. Az egyetemes felügyelő lemondása. Egyetemes egyházunkra az elmúlt 
esztendő súlyos veszteséget jelent Az 1918. évi január hó 10-én tartott foly
tatólagos egyetemes közgyűlésen báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő bejelentette felügyelői állásáról való lemondását. Mivel min
den kérelem és érvelés hiábavalónak bizonyult, az egyetemes egyház kény
telen volt érdemes felügyelője akarata előtt meghajolni. Báró Prónay Dezső 
egyetemes felügyelő 1883. május hó 23-tól kezdve vezette egyetemes egy
házunk ügyeit. Igazi vezéri hivatottsága, széles látóköre, hatalmas erélye és 
munkabírása, autonómiánk feltétlen tisztelete, a történelmi és egyházi tradí
ciókhoz való meggyőződésszerü ragaszkodása alakját és munkálkodását egy
házunk életében történelmi jelentőségűvé teszik. Egyházkerületünk hálával és 
tisztelettel emlékezik meg az egyetemes felügyelői székben kifejtett áldásos 
munkálkodásáról s az egyházkerület, annak összes intézményei, gyülekezetei 
és tanintézetei iránt mindenkor tanúsított jóakaratáért szívből fakadó köszö
netét mond. Az Ur áldásának kívánásával veszünk búcsút a lelépő egyetemes 
felügyelő úrtól.

5. Az aj egyetemes felügyelő. Evang. egyházunk gyülekezetei a meg
üresedett felügyelői székbe báró Solymosy Lajost választották meg. Az uj 
egyetemes felügyelőt egyházszeretetének, munkabírásának, alkotó képességének 
és áldozatkészségének jóhire előzi meg. Egyházkerületünk a hozzáfűző régi, 
kedves kapcsolata által is megerősödő bizalommal és reménységgel üdvözli
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az új egyetemes felügyelő urat és az egyházkerületet, annak gyülekezeteit, 
tanintézeteit és intézményeit jóakaró szeretetébe és támogatásába ajánlja.

6. Súlyos veszteségek. Egyházkerületünket az ejmult évben is súlyos 
veszteségek érték. 1918. évi március hó 3-án az Ur hivó szavára letette a 
vándorbotot Kund Sámuel, a vasi-közép-egyházmegye 41 éven át volt espe
rese, élete 81. évében, miután 57 éven át hirdette kitartó erővel, ajka beszé
dével és élete cselekedeteivel az Ur nagyságos dolgait. Élete elválaszthatatlan 
egyházkerületünk félszázados történetétől. Nemcsak érdemes papi munkája, 
puritán egyszerű jelleme, hanem egyházközigazgatási tevékenysége és tör
vényszövegező, szabályrendelet készítő munkálkodása is biztosítják számára 
hálánkat és kegyeletünket.

Hajnal Endre, a soproni tanintézetek felügyelője 1917. évi október hó 
12-én 73 éves korában szintén pihenni tért. Egyházszeretete s tanintézeteinkért 
való nemes hevülete értékessé tették iskoláink érdekében kifejtett munkálko
dását. I lálás kegyelettel kérjük siri álmára Isten kegyelmét !

A vasi felső egyházmegye felügyelője Hrabovszky István állásáról le
mondott. Hosszú ideig állott az egyházmegye élén, kiváló egyéniségével, 
éles Ítéletével, történelmi tradíciókban is erősséget nyerő egyházszeretetével 
különös súlyt adván munkálkodásának. Hálás emlékezéssel és meleg szere
tettel búcsúzunk ezen kiváló világi vezérünktől.

Egyetemes egyházunk munkásai közül elveszítette báró Láng Lajos 
egyetemes gyámintézeti elnököt, Beniczky Árpád dunáninneni egyházker. fel
ügyelőt, Molnár Viktor volt államtitkárt, egyházmegyei felügyelőt. Hálával em
lékezünk meg egy házépítő munkájukról és kegyelettel őrizzük meg emléküket.

A református egyházat, de vele együtt egész prot. egyházunkat és nem
zetünket súlyos veszteség érte dr. Kenessey Béla erdélyi ref. püspök elhuny
téval. Kiváló egyénisége, cselekvő hazaszeretete, igazi protestáns lelkülete''és 
jelleme gyászos elmúlása után is, még emlékükben is értékek maradnak. 
Áldott legyen emlékezete !

A munkában megfáradva, nyugalomba vonult Scholtz Gusztáv, a bányai 
egyházkerület püspöke. Tisztelettel és szeretettel búcsúzunk tőle s megérde
melt pihenése esztendeire Isten áldását kérjük !

7. Az egyház aj munkásai. A vasi-közép-evang. egyházmegye Zongor 
Béla körmendi lelkésszel töltötte be megüresedett esperesi állását. A főiskolai 
nagybizottság pedig dr. Heimler Károlyt, Sopron szab, kir. város rendőrfő
kapitányát választotta meg iskoláié1 ügyelőnek. Isten kegyelme tegye áldottá 
munkálkodásukat !
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Az erdélyi ref. egyházkerület Kenessey Béla örökét Nagy Károly theol.' 
akad tanárral töltötte be. A bányai ev. egyházkerület pedig Scholtz Gusztáv 
örökébe dr Raffay Sándor budapesti lelkészt ültette. Az uj egyházi vezéreket 
testvéri szeretettel és tisztelettel üdvözöljük s munkálkodásukra az Ur gazdag 
áldását kívánjuk !

8. Bancsó Antal jubileuma. Isten iránt eltelt hálával és az emberi érdem 
előtt való tiszteletteljes meghajolással mutatok rá arra, hogy Bancsó Antal 
soproni theol. akad. igazgató ezen évben ünnepli tanári működésének 40. 
esztendejét. Az 1878. évben lépett mint theol. tanár egyházunk szolgálatába, 
6 évig Eperjesen működött, 34 éven át pedig soproni theol. akadémiánk ka
tedráján tanított. Munkálkodása eggyéforrott akadémiánk történetével. Kiváló 
egyénisége, mély tudása, előadásainak magas, tudományos szintje theol. aka
démiánk és egyházkerületünk, de egész ev. egyházunk büszkeségét képezik 
Értékes életmunkájáért a rendelkezésünkre álló legdrágábbat nyújtjuk a jubi
láló igazgató felé : egyházunk igaz háláját, elismerését és szeretetét s az igazi 
jutalomadást attól várjuk, kitol ezt az ő számára buzgó imádságban imád
kozva kérjük.

9. Gyalog István igazgató nyugalombavonulása. Őszinte sajnálattal je
lentem, hogy Gyalog István a bonyhádi főgimn. igazgatója nyugdíjaztatását 
kérelmezte- 37 évi tanári, ebből 29 évi igazgatói munkálkodás után keresi a 
nyugalmat. Munkálkodása, melynek eredménye a bonyhádi tanintézet főgim
náziummá kifejlődésében, hatalmas megerősödésében és az intézettel kapcso
latos ínternátus kiépülésében áll előttünk, mely tanári és igazgatói munkál
kodásában mindenkor az evang. egyházi szellem kisugárzását mutatta, ter
mészetessé és szükségessé teszi, hogy róla egyházkerületünk közgyűlése is 
hálás elismeréssel és köszönettel megemlékezzék. Isten áldása nyugodjék meg 
elvégezett munkáján és pihenése esztendein !

II. Isk o la ü g y e k .
10. Iskolalátogatás. Az egyházkerület fenntartósága alá tartozó összes 

tanintézeteket, valamint az egyházkerület területén munkálkodó többi tanin
tézetet is meglátogattam.

a) Theol. akadémia. A soproni theol. akadémiában 1917. évi december 
hó 8 án s 1918 évi április hó 27-én tettem látogatást. Fájdalommal kellett 
megállapítanom, hogy az akadémiai hallgatók száma ismét kevesbedett. Az 
első évfolyamba egy hallgató iratkozott, ez is a második félévben eltávozott, 
úgyhogy első éves hallgató egy sem volt, a második évfolyamban három, a
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hozzájárul a bécsi fakultáson tanulmányait folytató egy hallgató, és egy három 
hónapi tanfolyamon résztvevő hallgató.

Második látogatásom alkalmával a theol. akad. tanári karral megbeszél
tem theol. akadémiánk jövendőjének kérdését. Egységesen az a meggyőződés 
alakult ki bennünk, hogy a közel jövőben a theol. fakultás elnyerését nem 
remélhetjük. Mivel azonban az akadémia fenntartása az eddigi keretekben, 
esetleg azon túl is újabb anyagi áldozatokat követel, mivel továbbá megálla
pítandó az egyetemes egyház anyagi hozzájárulásának mértéke és természete, 
szükségesnek látjuk ezen kérdések kimerítő tárgyalások alapján történő teljes 
megvilágítását. A főiskolai nagybizottság ezen kérdések tanulmányozására egy 
külön bizottság kiküldését javasolja. Ezzel kapcsolatban bejelentem, högy a 
theol. akadémia anyagi helyzetére, fenntartási szükségleteire vonatkozó mun
kálatot elkészíttettem s amennyiben az egyházkerület határozata a javasolt 
bizottságit tényleg megalakítja, úgy azt tárgyalás alá vétetem. Sajnálattal jelen
tem azonban, hogy az egyetemes egyháznál mindeddig nem volt tisztázható 
a theol. akadémia segélyének ügye.
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képzőköröket, nevezetesen a Magyar Társaságot, Ifjusági Diákszövetséget és a 
Zenekört. Úgy a tanórákon, valamint az ifjúsági önképzőkörökben kedvező 
benyomást nyertem tanintézetünk munkálkodásáról.

A tanulók létszáma még mindig esést rtiutat. Remélhető ugyan, hogy a 
múlt tanév szeptember havában újból életbeléptetett s Benkő Géza ur hálára 
kötelező jósága által fenntartott tápintézet ellensúlyozó hatását a jövő tanév
ben még inkább érvényesíti, mégis tanintézetünk újabb megerősödését csakis 
a Diákotthon felállításával várhatjuk. Sopronban a megélhetési és lakásviszo
nyok súlyosak. Az élelmezési nehézségeket megszüntetheti az életrevalósággal 
vezetett tápintézet, de a háború után is megmaradó vagy talán fokozódó la
kásnehézségeket csakis egy internátus létesítése szüntetheti meg. Addig is, 
mig e tekintetben a i iskolafenntartó egyházkerület és egyháztársadalom köz
reműködésével valami döntő intézkedés történik, felhívtam a tanintézet tanári 
karát, hogy a tanuló növendékek lakásait az eddiginél is nagyobb mértékben 
ellenőrizze, az egyes tanulókról külön törzskönyvet vezessen s abban a ta 
nulók látogatása idejét és a nyert tapasztalatokat bevezesse.

c) A soproni ev. tanítóképző intézetet 1917. évi december hó 7—8. 
napjain látogattam meg. Ugyanekkor résztvettem a Pálffy-kör gyűlésén. A növen
dékek száma 72 rendes növendék és 35 tanfolyamhallgató. A tanári kar mun
kálkodásáról kedvező jó benyomást nyertem. Fájdalom, az épület kicsinysége 
és elhanyagoltsága sok leküzdhetetlen akadályt állít az intézet működése elé.

d) A kőszegi leányközépiskolát december hó 13—14. napjain látogattam 
meg és a tanórákon kivü! részt vettem a Belmisszió Kör közgyűlésén is. 
Örömmel jelentem, hogy az uj tanerőkkel kiegészült tantestület mindent el
követ iskolánk felvirágoztatásáért. Látogatásom alkalmával különös gondot 
fordítottam a gimnáziumi V. osztálynak tanulmányozására. Benyomásaim itt 
is a lehető legkedvezőbbek Növendékeink örömmel és látható gyönyörűség
gel teljesítik feladatukat. Az intézet különben isgyönyörü fejlődést mutat Az előző 
évvel szemben növendékeinek száma negyvennel emelkedett. Az internátusbán 
71 növendék volt elhelyezve, ezek közül 46 evangélikus. Az internátus belső 
életét, háztartásvezetését szintén megvizsgáltam s rendben találtam. Sajnálattal 
kell azonban megemlítenem, hogy az intézet szertára hiányos, úgy hogy az 
mielőbb kiegészitést kíván. Az internátusra vonatkozólag a fürdőhelyiségek 
létesítését tartom égetően szükségesnek.

e) A felsölövöi főgimnáziumban és tanitóképző intézetben 1918. évi május 
hó 28. és 29. napjain tartottam iskolalátogatást Mindkét helyen a tanórákon 
kívül résztvettem az ifjusági önképzőkörök gyűlésein Örömmel és hálával
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emlékezem meg e helyen is a tapasztalt munkálkodásról. Az elmúlt évben a 
főgimnáziumnak 258 növendéke volt, ezek közül evangélikus 119. Emelkedés 
az előző évhez képest 58. A tanítóképző intézetben 44 növendék volt, közöt
tük evangélikus 24

Az egyházkerület közgyűlése bizonyara örömmel értesül arról, hogy a 
felsőlövoi tanítóképző intézet fenntartósága az intézet jövendőjének biztosítása 
és az intézet fejlesztése céljából nemes lelkesedéssel külön tanítóképző inté
zeti internátus létesítését határozta el. A külön internátus a jövő tanév ele
jén már megnyílik. A növendékek a főgimn. közélelmezésében nyernek ellá
tást. Azonban a növendékek a vasi-felső egyházmegye összes gyülekezeteinek 
készpénz és terményben hozzájárulásából tekintélyes kedvezményeket nyernek. 
Ezen a címen 5 évre mintegy 8—10.000 K érték van biztosítva. Egy növen
dék lakás és tápintézeti dija körülbelül havi 40 K-ra emelkedik. Hiszem és kívá
nom, hogy az iskolafenntartóság eme örvendetes elhatározása korszakalkotó 
legyen a felsőlövői tanítóképző intézet életében.

f)  A  bonyhádi főgimnáziumot április hó 30-án és május hó 1-én láto
gattam meg, mely alkalommal az egyes tanárok munkálkodásán kívül a Pe- 
tőíi-önképzőkör és Ifjúsági Belmisszió Egyesület munkálkodását is megszem
léltem Az1 intézet úgy növendékeinek hatalmas számát, valamint az intézet 
benső szellemét illetőleg is gyönyörű fejlődést mutat. A növendékek száma 
évek óta emelkedett. Ez évben a növendékek száma 421 volt, kik közül 92 
az internátusbán nyert elhelyezést. Az internátus nagyon megnöveli a fej
lődési lehetőséget. A múlt tanévben évi 697 K-ért bennlakást, élelmezést, 
(napi ,5-szöri étkezés) mosást stb. biztosított a növendékeknek.

II. Főigazgatói látogatások. Egyházkerületünk fenntartósága alá tartozó 
iskoláinkban végezett főigazgatói látogatások jegyzőkönyvéből tájékozásul ide
iktatom azon pontokat, melyek az iskolafenntartóság figyelmét és esetleg in
tézkedését igényelik

a) Soproni főgimnázium „Az osztálytermek, minthogy a falakat semmi
féle szemléltető kép nem teszi változatossá, kissé rideg benyomást tesznek. 
A katonai lefoglalás nyomai az átnedvesedett, megrongált falakon nagyon 
meglátszanak. A tanítási órákon tapasztaltakkal, ami a tanári kar előadási 
módját, az órák vezetését illeti, általában megvagyok elégedve. Örömmel lát
tam, hogy úgyszólván kivétel nélkül belevonják tanításukba az egész osztályt, 
a tanuló figyelmét állandóan ébren tartják, ami az osztály figyelmének is elen
gedhetetlen feltétele.“

\
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b) Kőszegi leányközépiskola „Az intézeti épület céljának általában meg 
felel, ami a tanulóknak jelenleg az osztálytermekben való elhelyezését ilieti, 
kivéve egy-két osztálytermet. Amennyiben azonban az intézet uj osztályokkal 
bővül, megfelelő helyiségekről kell gondoskodni. A termek világosak, szellő 
sek, tiszták, a folyosókon és általában az intézet minden helyiségében példás 
tisztaságot, rendet találtam. A lépcsőházak, folyosók, osztályok Ízlésesen el
helyezett és igen jó, finom kivitelű szemléltető képekkel bőségesen el vannak 
látva, amelyeknek nagy részénél azonban a magyar felírás hiányzik. Nincse 
nek azonban az intézetnek szertárai és előadói helyiségei, ami most csak 
azért nem olyan szembeszökő, mert a szertári felszerelések se állanak egyál
talában középiskolai fokon A természetrajzi, természettani és vegytani felsze
relések, — leszámítva egy osztályteremben elhelyezett ásványgyüjleményt — 
mindössze egy teremben vannak összerakva, rendszertelenül. A tanári könyv
tár a tanári szobában van elhelyezve és gondosan elrendezve.“

„A könyv és szertárak leltárai nincsenek szabályosan, rendszeresen ve
zetve, beszerzések a háborús nehézségek miatt a f. tanévben mindent össze
véve alig 400 kor. értékben történtek. E tekintetben, amennyiben az intéz t 
leánygimnáziummal óhajt bővülni mind helyiség, mind felszerelés, mind 
pedig szertárak és könyvtárak vezetése szempontjából gyökeresen meg kell 
változnia.“

„A tanítási órákon tapasztaltakról általában megelégedéssel nyilatkozha- 
tom. Az osztályoknak úgyszólván minden tanulója birtokában van a lényege
sebb tudnivalóknak. A tanári kar nyugodtan, szeretettel kezeli a kikérdezése
ket. Az internátus összes helyiségeiben példás rendet, ragyogó tisztaságot 
találtam. A növendékek studium és étkezés alatt egyaránt felügyelet mellett, 
igen nyugodtan, szépen viselkedtek.“

12. A kőszegi leányközépiskolára vonatkozólag jelentem, hogy a vall. és 
közokt. miniszter ur 1917. évi szeptember hó 20-án kelt 116618 917. sz. le
iratában válaszolva a leánygimnázium elismertetését és segélyezését kérelmező 
felterjesztésemre a következő kijelentést tette: „minthogy az intézet fennállását 
sem országos műveltségi, sem fontos helyi érdekek nem kívánják, az állam
segélyt és állami fizetéskiegészitést a középisk. törvény 47. § alapján még 
az esetben sem helyezhetném kilátásba, ha a törvényhozás a jövőben az 
újabban keletkező leányközépiskolai tagozatok állami segélyezését lehetővé 
tenné. Ennek folytán a most megnyitott leánygimnázium csakis úgy lesz fenn
tartható s számára nyilvánossági jogot csakis akkor helyezhetek kilátásba, ha 
a 86100 916. sz. rendelettel kibocsátott Szervezet és Rendtartásban előirt
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feltételek teljesítetnek s az uj tagozat fenntartásával járó összes költségeket 
a fenntartó fogja fedezni. Kívánatosnak tartom tehát, hogy a fenntartó egy
házkerület a leánygimnázium létesítésének, illetőleg fenntartásának kérdését 
anyagi erejének gondos számbavételével újból megfontolás tárgyává tegye“.

Mivel a miniszter ur fent hivatkozott leirata a postán elveszett s ennek 
másolatát csak 1917. évi december hó 28-án kaptam meg, válaszomat 1918. 
évi január hó 17-én 5 918 |V. sz felterjesztésemben adtam meg. A vall. és 
közokt. miniszter ur ezen felterjesztésemre 1918. évi május hó 7-én kelt 
55904 918. V sz. leiratában válaszolt. Ebben kijelenti ugyan a kultuszkor
mány, hogy jelenleg az uj leányközépiskoláknak semmiféle államsegélyt nem 
biztosíthat s igy az épület, szertárak felszerelése, tanárok fizetésének biztosí
tása az egyházkerület gondját képezi, — mégis leiratát a következő kijelen
téssel fejezi be: „Végül tisztelettel megemlítem, hogy amennyiben idővel az 
uj leányközépiskolák s az összes tagozatok állami támogatása lehetővé tétet
nék, az addig nyerendő tapasztalatok alapján a kőszegi leánygimnázium szük
ségességének és állami támogatásának kérdését is készséggel fogom újabb 
vizsgálat és megfontolás tárgyává tenni“.

Jelentem végül, hogy a kultuszkormány 1918. junius hó 20-án kelt 
103366918-V. sz. leiratában kőszegi leányközépiskolánknak az 1917 18. tan
évre a nyilvánossági jogot megadta.

Kötelességszeriileg rámutatok arra, hogy kőszegi leányközépiskolánk 
ügyének tárgyalásánál nem találtuk meg a kultuszkormány részéről azt a 
méltányos megértést s iskolapolitikánknak elismerését, melyet egyházunk min
denkor jogosan várhat az államhatóság részéről. 1918 évi junius hó 17-én 
kelt 1847918 — V. sz. felterjesztésemben egyházunk érdekében rá kellett mu
tatnom arra, hogy mig a kultuszkormány nem látja országos műveltségi ér
deknek a kőszegi leánygimnázium felállítását, addig hozzájárulásával lehetővé 
teszi, hogy a kolozsvári állami leánygimnázium mellett egy r. kath. leány- 
gimnázium is létesüljön, sőt azt állami segítséggel támogatja s még előbb 
engedélyezte a soproni. r. kath leánygimnáziumot, holott ezen városban is 
volt állami leányközépiskola. Ugyancsak egyházi érdekből kénytelen voltam 
rámutatni arra is, hogy kőszegi leányközépiskolánk ügyében már akkor foly
tak a kultuszkormánnyal a tárgyalások, midőn a leányközépiskolák reformja 
még meg sem született. Mindenesetre bántó igazságtalanság, midőn a kul
tuszkormány leányközépiskolánk elismerését halasztja, ezenközben Dunántúlt 
minden oldalról ellátja hasonló jellegű leány középiskolák ka! s végül erre 
hivatkozással feleslegesnek Ítéli a kőszegi leányközépiskola fenntartását.
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Azon reménységemnek adok kifejezést, hogy a kultuszkormányt sikerül 
a kőszegi ev leányközépiskolát illetőleg más meggyőződésre vezetni. Remélem 
azt is, hogy egyházunk a jövendőben nem nélkülözi tanintézeteivel szemben 
azt a jóakaratot, melyet az intézetek elvégezett munkája, szükséges volta és 
a más egyházaknak juttatott támogatásnak megfelelő viszonosság alapján 
jogosan remélhet.

13. A theol. akadémia ügye. Azon meggyőződéssel szemben, mely 
akadémiánknak a pozsonyi theol. akadémiával való egyesítését nemcsak anyagi, 
hanem egyszersmind a lelkészképzés céljából sürgeti, mozgalom indult 
meg a theol. akadémiának fenntartása érdekében. Ezen fontos kérdés meg
ítélésénél az akadémia fenntartását követelő érzelmi momentumok mellett 
nem mellőzhetjük annak egyetemes jellegű és az egyházkerületet ugyancsak 
közelről érintő különös szempontjait. Az akadémia egyszerű fenntartása nem 
oldja meg a kérdést. A lelkészképzés nívójának emelése az akadémia fejlesz
tését követeli. Ez az egyetemes nézőpont, mellyel számot vetni az egyházke
rület lelkiismeretbeli kötelessége Szem el >tt kell tartanunk továbbá az egy
házkerület anyagi teherbírását is és számot kell vetnünk azzal, hogy az aka
démiának nemcsak fejlesztése, dfe mostani formájában való fenntartása is 
újabb áldozatot kiván egyházkerületünktől A rendkívüli háborús viszonyok 
már eddig is szükségessé tették, hogy a theol. akad. tanárok háborús segélye 
más an) agi forrás terhére szavaztassák meg. Ezenkívül is előttünk áll a 
theol.' akad. épület felép tésének a kérdése. Mihely soproni főgimnáziumunk 
mostani épületéből kíköltözködhetik s megépítheti tervbe vett uj épületeit, 
egyházkerületünknek gondoskodnia kell a theol. akad. megfelelő elhelyezé
séről .

Tájékoztatás céljából a theol. akad jövedelmeiről és szükségleteiről a 
következő összefoglaló kimutatást közlöm :

I.

A theol. akad. jövedelmei norm, viszonyok közölt.
1. A la p í tv á n y i  j ö v e d e l e m .  .................................. ............................12 .5 0 0  K
2. G y ü le k e z e t i  já r u lé k o k

a) á l t a lá n o s  . . 5 8 0 0  K
b) S o p r o n  k ü lö n  . 140 0  . . . . . . . .  . . .  7 .2 0 0  „

3 . E g y h á z k e r ü l e t i  s e g é l y ...................................................................  . . .  3 .0 0 0  „

Á tv ite l  . . 2 2 .7 0 0
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4  E g y e te m e s  s e g é ly  Á th o z a t  . . 2 2 .7 0 0
a) s e g é ly  a  s z e r v e z e t  é r t e lm é b e n  9  9 0 0  K
b) é v i s e g é l y ........................................  2 .2 0 0  „
c) f i z e t é s k i e g é s z i t é s ........................... 1 3 .9 0 0  „ . 2 6 .0 0 0

5. A  k ö z ig a z g a tá s i  p é n z t á r  j á r u lé k a  a  s z o lg a  f iz e té s é h e z  . 5 0 0
6. H a l lg a tó k  d i j j a i ....................................................... . ............................ 1 -500

Ö s s z e g 5 0  7 0 0  K

II
A theol akad. kiadásai norm, viszonyok között. 

T a n á r o k  j a v a d a lm a z á s a
a) tö r z s f i z e té s e k  . . . . . . 1 8 .2 0 0  K
b) l a k b é r e k  . . . . . . . . 4 .0 0 0  „
c) k o r p ó t l é k o k .................................. . 7 .2 0 0  „
d) j a v a d a lo m k ie g é s z i té s e k  . . . 1 3 .9 0 0  „ . . . 4 3  3 0 0  K

2. O r v o s ,  k ö n y v tá r o s  t i s z te le td i ja • ■ • 4 0 0  „
3 . É n e k ,  z e n e , t o r n a t a n i t á s  . . . 5 0 0  „
4 . S z o lg a  d í ja z á s a  . . . . . . 9 0 0  „

5. N y u g d i j j á r u lé k o k  . . . . . . 2 .2 0 0  „

6  F ű té s ,  v i lá g í tá s ,  v íz f o g y a s z tá s  . . . . . 1 .2 0 0  „
7 . T is z to g a tá s ,  j a v í t á s ........................... . . 7 0 0
8. B e r u h á z á s ............................................... . . . 1 .000  „
9  I r o d a i  k ö l t s é g ,  h iv a ta lo s  u ta z á s o k  s tb .  . . . . . .  5 0 0  „

Ö s s z e g 5 0  7 0 0  K
III

A háborús állapotok által előidézett költségnövekedés.
1. F ű té s ,  v i l á g í t á s  s t b ........................................................................................................  8 0 0  K
2. I r o d a i  k ö l t s é g e k  s t b  ......................................  3 0 0  „
3 . C s a lá d i  p ó t l é k s z e r ü  d r á g a s á g i  s e g é ly e k  f. . . . . .  . 1 .2 0 0  „
4 . H á b o r ú s  s e g é l y e k .....................................................................................................IC.0 0 0  „

, Ö s s z e g  . . 1 2 .3 0 0  K
IV .

A háborús állapotok által előidézett jövedelem-apadás 
A  h a l l g a tó k  d ij ja in á l  . . . .  .................................................................... 1 .0 0 0  K

V .
A háborús állapotok által előidézett hiány . . . . . . . .  1 3 .3 0 0  K
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14. A soproni tanintézetek uj épületének kérdése. A soproni tanintézetek 
mindegyike építés előtt áll. A főgimnázium és tanítóképző intézet számára a 
kormány kilátásba helyezte, sőt megállapította az építési államsegélyt. Az 
egyházkerület is állást foglalt e kérdésben, kidolgozta a terveket, kijelölte és 
megszerezte az építéshez szükséges telkeket. A háború okozta nagy építési 
nehézségek bizonytalan időre kitolják a tervek megvalósítását. De egyébként 
is szükséges ezen tervek és megálhpodások revízió alá vétele. Az állam ré
széről szükséges az építési államsegély új, megfelelő összegben való meg
állapítása. Saját részünkről szükségesnek tartom az épület elhelyezése kérdé
sének újabb revízió alá vételét A főgimnázium és a főgimnáziumi internátus 
részére kijelölt és megszerzett területet ezen célra alkalmasnak tartom Annál 
kevésbbé elégít ki a tanítóképző intézetre vonatkozó tervezet, mely a célsze
rűtlennek bizonyult régi épülettel s az új épület részére kijelölt kedvezőtlen 
fekvésű telekkel operál. Legmegfelelőbbnek találnám, ha a tanítóképző intézet, 
valamint — amennyiben az egyházkerület a fenntartás mellett dönt, — a 
theol. akadémia is a főgimnáziummal egy telken építtetnék meg, természete
sen mindegyik a maga külön önállóságában, mégis külsőleg is kifejezvén a 
három önálló tanintézet erőteljes kapcsolatát és egységét. A közélelmezés 
olcsóbbá tétele szintén ezt a megoldást ajánlja, sőt követeli. Ezen meggyő
ződéstől vezettetve, megteszem az intézkedést hogy a tanintézetek és iskolai 
bizottságok az építési terveket újabb tárgyalás alá vegyék.

15. A kultúrádé terve. Múlt évi püspöki jelentésem 7. pontjában rész
letesen szólottám iskoláink anyagi helyzetéről és jövendő szükségleteiről. Rá
mutattam a gyülekezetek hozzájárulásának eddigi elégtelen voltára s utaltam 
arra, hogy az 1875-ben történt szükséglet- és kivetésmegállapitás ter
mészetszerűleg elégtelen iskoláink mostani szükségletének fedezésére és igy 
az elavult és elégtelen kivetés nem biztosíthatja iskoláink megfelelő munkál
kodását és fejlődését. Az egyházker közgyűlés 20. pontjában elvileg elfogadta 
a felvetett kulturadó eszméjét s megbízta a részletes javaslat elkészítésével 
az egyházker. pénzügyi bizottságot Az egyházker. pénzügyi bizottság ma
gáévá tette az egyházkerület főszámvevőjénék erre vonatkozó munkálatát, 
melyet tekintettel a kérdés rendkívüli fontosságára, a kér. pénzügyi bizottság 
javaslatával együtt egész terjedelmében ide iktatok :

„A m. é. egyházker. közgyűlés a jkv. 20. pontja értelmében megbízta 
a p íi bizottságot, hogy a kér. tanintézetek fenn- és megfelelő színvonalon 
tartásához okvetlenül szükségesnek mutatkozó „kulturadó“-ra vonatkozólag 
terjesszen elő javaslatot.
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Gyülekezeteink a kér. tanintézetek fenntartásához ezidőszerint az 1876- 
ban (1875 évi egyházker. közgyűlési jkv. 43. p.) életbeléptetett adózási rend
szernek megfelelően a következő évi összegekkel járulnak : a theol akadémia 
fenntartásához 5791, a főgimnáziuméhoz 5590, a tanítóképző intézetéhez 9179, 
a felső leányiskoláéhoz 1250, a főiskolai tápintézetéhez 1866 K, összesen 
23676 K-val. Ezen hozzájárulási összegek megfelelőek voltak ezelőtt 40 esz 
tendővel, de a mai viszonyok között, amikor a theol akadémia fenntartási 
költségei meghaladják a 60.000, a főgimnáziuméi a 100 000, a tanítóképző 
intézetéi a 60.000, a felsőleányiskoláé a 180.000, a tápintézetéi a 140 000, 
összesen a félmillió koronát, csak igen jelentéktelen összegeknek tekint
hető.

Ilyen körülmények között aztán a kér. tanintézeteknek — különösen 
azoknak, melyek fenntartásához nem volt hajlandó tetemes segéllyel hozzá
járulni az állam, vagy az egyházegyetem — a legszegényebb viszonyok 
között való fenntartása is csak tulajdonképen teljesen más célra szolgáló 
államsegélyek felhasználásával volt lehetséges. így például a tanítóképző in
tézet s a felső-leányiskola csupán figyelmen kívül nem hagyható szükség
leteinek fedezésére az utolsó időkben évenként már 50.000 K-át meghaladó 
összeget kellett felhasználni az egyházkerületi és az 1848 XX. t. c értelmé
ben nyert közigazgatási államsegélyből.

Ez az állapot nemcsak az igy teljesen bizonytalan alapokra helyezett 
tanintézetek egészséges fejlődését teszi lehetetlenné, hanem káros hatását az 
anyagi eszközök elvonásával az egyházi munka más ágaiban is érezteti.

A gyülekezeteknek a kér. intézetek fenntartásához való hozzájárulása 
azonban az idők folyamán a megváltozott viszonyokhoz képest nemcsak va
lósággal jelentéktelenné, hanem a hozzájárulási összegnek az egyes gyüle
kezetekre való kivetése szempontjából teljesen igazságtalanná is váit.

Gyülekezeteink fizetnek évente főiskolai és közigazgatási járulékok címén 
25362, tápintézeti járulékok címén 1866. gyámoldai járulékok címén 3295, 
egyetemes közalapi járulékok címén pedig 10226 K át, vagyis összesen 
40799 K-át. Ezen adó az egyetemes közalapi járulékok legutóbbi kivetésénél 
alapul vett s igy uj adókivetésnél igazságos alapnak tekinthető állami adó
összegek 2 X át teszi. Az egyes gyülekezetek között való elosztása azonban 
annyira aránytalan, hogy vannak gyülekezetek, amelyek állami adójuknak 
csak egy, s ezekkel szemben olyanok, amelyek állami adójuk 5 —6 X-ának 
megfelelő összeggel járulnak a közös terhek viseléséhez
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Ezen igazságtalan állapot megszüntetése és egyúttal a négy járulék- 
pénztárunk gyakorlati szempontból igen előnyös egyesítése céljából kimon
dandó volna és pedig, miután a gyülekezetek által már elfogadott, illetőleg 
megajánlott összeg változatlanul hagyása mellett csak a kivetés revíziójáról 
van szó a kerületi közgyűlés hatáskörében, hogy a gyülekezetek a jövő évtől 
kezdődőleg főiskolai és közigazgatási tápintézeti, gyámoldaí, továbbá egyete
mes közalapi járulékok kivetésénél alapul vett állami adójuk 2 #-át tartoz
nak a kér. pénztárba befizetni Az ily módon együttesen kezelt gyülekezeti 
árulékok címén a mellékelt részletes kimutatás szerint befolyó 40904 K 86 f 
áttétele, illetve folyósítása az egyes érdekelt pénztárakba az azok addigi ré
szesedéseinek megfelelő összegekben volna eszközlendö.

A gyülekezeteknek a kér. tanintézetek fenntartásához való ilyenképen 
szabályozott hozzájárulása most már igazságos volna, de semmiképen sem 
elegendő. Figyelmen kívül hagyva az egyházegyetem által némileg 
segélyezett theol. akadémiának s az állam által hathatósan segélyezett 
főgimnáziumnak szükségleteit, a tanítóképző-intézetnek, továbbá a fejlődő 
felső leányiskolának el nem kerülhető kiadásai az eddigi dotáció mellett nem 
fedezhetők, illetve csak úgy, hogy hozzá voltaképen más célra szolgáló pénz
összegeket használ fel Ezen eljárással azonban előreláthatólag csak ideig 
óráig állhatunk helyt. Nevezett iniézeteink fennmaradását csak a gyülekezetek 
és egyesek állandó áldozatkészsége biztosíthatja.

A tanitóképezde rendszeresített jövedelmeiből már nem fedezhető szük
séglete a háború előtt való esztendőben 15000, a felső leányiskoláé pedig 
20000 K-ra rúgtak A háború rendkívüli kiadásaival ezen összegek felszök
kentek 20.000, illetve 30.000 K ra, úgy hogy a háborús szükségletektől elte
kintve a tanitóképezdénél legalább 17.000, a felsöleányiskolánál pedig lega
lább 23.000 K-nak fedezéséről kell gondoskodni E 40.000 K fedezése a gyü
lekezetek újabb 2 % os tehervállalása utján volna lehetséges.

A főiskolai tápintézet gyülekezeti járulékok címén ezidőszerint 1866 K-ban 
részesül. Ezen intézet fennmaradása úgy a theol. hallgatók, mint a főgimná
ziumi tanulók s tanitóképezdei növendékek nagy részének szempontjából elha
tározó fontosságú. A jövőben az élelmiszerek árának nagymérvű emelkedése 
folytán a tápdijak tetemes emelésével is csak a nyújtott élelmezés minőségének 
leszállítása mellett lesz a deficit elkerülhető. Méltányos volna az intézet nehéz
ségeinek legalább oly mértékben való könnyítése, hogy a nyújtandó tápdij 
segélyek a gyülekezeti járulékokból való magasabb összegű részeltetés utján 
fedeztetnének. Ez lehetséges volna a gyülekezetek újabb megterheltetése nél-
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kűl, ha tekintettel azon körülményre, hogy a közigazgatási államsegély telje
sen elegendő a kerületi közigazgatás költségeinek fedezésére, a gyülekezeti 
járulékokból eddig a közigazgatási pénztár javára fordított 3550 K a jövőben 
a tápintézet javára rendeltetnék.

A gyülekezetek 2 X-os régi és 2 X-os uj, összesen 4 X-os egyházkerü
leti adói cimén befolyna mellékelt részletes kimutatás szerint 81809 K 72 f, 
amely a következőleg volna felhasználható:

A kerület közalapi járuléka 9714 K 50 f
A Gyámolda illetménye 3300 K
A tápintézet illetménye 6500 K
A theol. akad. illetménye 5800 ív
A főgimn. illetménye 5600 K
A tanítóképző illetménye 26200 K
A felső leányisk. illetménye 24300 K
A közalapi tartalék növelésére 395 K 22 f

összesen 81.809 K 72 f

A gyülekezetek újabb 2 X-os tehervállalása szorongatott tanintézeteink
nek néhány lélekzetvételnyi életet biztosítana, de nem biztosítaná egyúttal 
helyes fejlődésük lehetőséget s a nagy költséggel fenntartott s gondosan fel
szerelt állami és más felekezeti intézetekkel szemben a versenyképességüket. 
Felszerelés tekintetében intézeteink egyike-másika szinte lehetetlenül szegé
nyes. Évtizedek mulasztásainak pótlására ismét'csak a gyülekezetek áldozat- 
készsége adhatja meg az eszközöket. S végül nem szabad elfelejtkezni a szo
rosan véve nem kerületi fenntartás alatt álló, de mégis kerületünkben közös 
célért küzdő gyülekezeti és esperességi tanintézetek néhézségeiről sem. Külö
nösen a felsőlövői tanintézetek nagyon rászorulnak a kerület támogatására.

A saját intézeteinek a kor követelményeihez mért felszerelésére és a terü
letén működő gyülekezeti és esperességi intézetek hathatós támogatására ke
rületünk csak úgy volna képes, ha gyülekezeteink hajlandóknak mutatkozának 
a tárgyalt 2 X-os adóemelésen kívül még 2 Xot magukra vállalni. Ezáltal 
a mellékelt részletes kimutatás szerint évente rendelkezésésére állana kerüle
tünknek újabb 40904 K 86 f, amelyet, — hovaforditása felett évenként hatá
rozván — mindig a legsürgősebb szükségletek fedezésére fordíthatna.
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Az
á l lam i  adó

2 X - a

U- K f. K i- £ K f.

1 G y ő r i ............................... 4 5 3 0 60 240021
1-36— 
—4-01 4 8 0 0 4 2

2 K e m e n e s a l j á i  . . . 3 1 3 3 91 142 4 2 6 —
0 - 5 0 -  
- 3  58 28-18 5 2

3 S o m o g y i  . . . . 1779 19 1134 4 5 —
0  5 0 -  
- 3 5 5 2 2 6 8 9 0

4 S o p r o n i  a l s ó  . . . 2 9 0 6 47 1548 2 6 ■ —
1 1 0 -
— 2 5 9 3 0 9 6 52

5 S o p r o n i  f e l s ő  . . 5 4 4 6 29 3 3 1 2 3 5 —
0 5 0 -  
- 3  36 6 6 2 4 7 0

6 T o l n a — b a r — s o m  . 8 8 4 7 56 4 4 1 1 4 4 —
0 '5 0  — 
— 3 2 6 8 8 2 2 88

7 V a s i  f e l s ő  . . 5 1 7 9 93 2 2 1 6 2 6 —
0 5 0 -
- 5 - 3 6 4 4 3 2 52

8 V a s i  k ö z é p  . . . 4 4 3 9 82 224511 —
1-65 -  
- 2  84 4 4 9 0 22

9 V e s z p r é m i  . . . 3 8 0 4 — 1 5 3 2 1 6 —
1 41 —  
- 6 ’- 3 0 6 4 32

10 Z a l a i  .. . . 681 64 2 2 7 9 3 —
2 0 5 -
-4 3 5 45 5 8 6

Ö s s z e s e n 4 0 7 4 9 41 2 0 4 5 2 4 3 - — 4 0 9 0 4 8 6

A pénzügyi bizottság határozati javaslata a következő :
Az egyházker. közgyűlés kimondja, hogy a gyülekezetek a jövő évtől 

kezdve főiskolai és közigazgatási, valamint-tápintézeti, gyámoldai és egyetemes 
közalapi járulékaikat együttesen az egyetemes közalapi járulékok fizetésénél 
alapul vett állami adójuk 2 X-ának megfelelő összegben tartoznak a kerületi 
pénztárhoz befizetni, utasítja a számvevőt s pénztárost, hogy az igy befolyt 
40904 K 86 f-t ideiglenesen a „Letétpénztárbnnu-ban kezelve, onnan az 
eddigi, csak némileg kikerekitett következő összegekben folyósítsák :

a közig, pénztár illetménye 3600 K
a gyámoldai pénztár illetménye 3300 K
a tápint. pénztár illetménye 1900 K
a theol. akad pénztár illetménye_____08OO K

Átvitel: 14600 K
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Áthozat
a főgimnáziumi pénztár illetménye 
a tanitóképezdei pénztár illetménye 
a felső leányisk. pénzt, illetménye 
a kér. egyetemes közalapi járuléka 
a közalapi tartalék növelésére ______

14600 K 
5600 K 
9200 K 
1300 K 
9714 K 50 f 

490 K 36 f 
40.904 K 86 f

Felszólítja a gyülekezeteket, hogy a tanítóképző-intézet s felső
leányiskola el nem kerülhető szükségleteinek fedezésére még 2 X-os, a 
kerületben működő összes intézetek időnként való segélyezésére pedig külön 2 
X-os uj adóterhet vállaljanak magukra, nemcsak az egyház érdekében nagy 
szolgálatokat végző tanintézetek kellő színvonalon való tarthatása céljából, 
hanem azért is, hogy az ily módon felszabaduló, eddig kénytelenségből 
többé-kevésbbé illetéktelenül felhasznált tekintélyes összegekkel szegényebb 
gyülekezeteinknek és egyéb egyházi intézményeinknek lehessen az eddiginél 
hathatósabb segítséget nyújtani.“

Közöltem a javaslatot egész terjedelmében, hogy ezáltal alkalmat adjak 
az egyházkerület tagjainak arra, hogy azt már most előzetesen tanulmány tárgyává, 
tegyék s vele szemben véleményüket kialakítsák.

16. A felekezeti tanárok státuszrendezése. Örömmel jelentem, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1918. évi 192000 918. számú 
rendeletével a felekezeti középiskolai tanárok fizetését az állami tanárok fize
tésével egyenlővé tette. Ezen miniszteri intézkedés egyházunk régi óhajtásá
nak teljesülését, tanáraink előmenetelének egyenlő mértékű biztosítását jelenti. 
Szükségesnek látom, hogy egyházkerületünk a kultuszkorm^nynak ezen intéz
kedéséért külön is köszönetét mondjon.

17. A2 államsegély-szerződés betartása. A vall. és közokt. miniszter ur
1918. márc. 28-án kelt 55177 918. sz. leiratában az állammal kötött szerződés 
minden pontjában való betartását sürgeti. Az iskolafenntartóságtól .megkí
vánja a 2400 K fizetési minimum biztosítását, továbbá a szerződésileg meg
állapított fizetési osztályokba előléptetés betartását. Mivel ezen követelésnek 
középiskoláink megfelelni nem tudnak, részletes indokolással kértem a kul
tuszkormányt jelen követelésének felfüggesztésére. A kultuszkormány junius 
hó 18-án kelt 85240 918 V. sz. leiratával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőlövői 
és bonyhádi főgimnáziumban a tanárok fizetését illetőleg a jelenlegi állapot 
fenntartassék. A soproni főgimnáziumra vonatkozólag azonban ragaszkodik 
ahhoz, hogy a fenntartó a szerződésben előirt fizetési fokozatokat 1918. jan.
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1-től kezdve okvetlenül betöltse, mert a fenntartó a jelen év folyamán mára 
maximális államsegély élvezetébe lép és ennélfogva a szerződésben a tanárok 
fizetését illetőleg vállalt kötelezettségeket teljesíteni tartozik. Megjegyzi a miniszteri 
leirat, hogy „amennyiben a fenntartó erre jelenlegi jövedelmi forrásai alapján 
nem volna képes, úgy a tandíj emelésével segíthet magán“. Tekintettel soproni 
főgimnáziumunk kedvezőtlen anyagi helyzetére, melyet a tandijemelés csak 
részben ellensúlyozhat, újabb felterjesztéssel kértem a kultuszkormányt fenti 
határozatának megváltoztatására

18. A hadbavonultak helyettesítésének költsége. Tanintézeteink a háború 
kezdete óta hűséggel teljesitik hazafias kötelességüket. Tanáraink egy része 
kezdettől fogva katonai szolgálatot teljesít. Mivel a háború negyedik évében 
a helyettesítési költség oly összegre szaporodott, melynek fedezésére az is- 
kolafenntartóság saját erejéből alig képes, mivel ezen előirányzatlan helyet
tesítési költség az egyébként is szerény viszonyok között munkálkodó taninté
zeteinket felszerelési és fejlesztési lehetőségektől fosztja meg, külön felterjesz
tést intéztem a kultuszkormányhoz s arra kértem, hogy a hadbavonult ta
nárok helyettesítési költségeinek fedezésére biztosítson államsegélyt, ameny- 
nyiben pedig erre a kultusztárca fedezetet nem nyújtana, úgy állapíttasson 
meg e célra a Hadsegélyző hivatal által megfelelő összeget. Ezen kérelmet 
élőszóval is előterjesztettem.

19. Népiskoláink működését igyekeztem tőlem telhetőleg biztosítani. Ha 
a tanitó-felmentési kérelemnél a katonai érdek elnémította az egyházi és kul
túrái érdeket, az esperes urak előterjesztése alapján állami tanerő kirendelését 
kértem. Az egyházkerület területén teljesen szünetelő iskolák száma 15 volt. 
De fájdalommal kell kifejezést adnom azon köztudatnak, hogy népoktatásunk 
ügye a hiányos tanítás következtében mérhetetlen sokat vészit.

MI, E gyház! é le t.
20. A háború hatása. Kevés kivétellel megegyeznek az esperesi jelen

tések abban, hogy a ifégy év óta dúló háború rombolólag hat az egyházi, 
vallási és erkölcsi életre. A templomlátogatás gyérül, a házi áhitatosság az 
eddiginél is szórványosabb lesz. A vasárnapi munkaszünet felfüggesztése 
most mutatja káros és szomorú gyümölcsét. A templomi felszerelések rekvi- 
rálása is keserűséget támaszt a lelkekben s -ellanyhitja az egyházi buzgóságot. 
Nagyon sok iskolaköteles iskolai oktatás nélkül marad, mert nincs ruhája, 
cipője, avagy idő előtti kenyérkereseti munkára fogják be. Ezzel együtt jár 
az ifjúság elvadulása.
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Egyházunk nem állhat meg ezen szomorú megállapításoknál. A való 
helyzet ismeretében meg kell keresnünk a javítás útját. A lelkészi és tanítói 
munka mindenkor az örökkévalóság követelése alá helyezett életszükségletből 
sarjadt ki. Bizonyos vagyok abban, hogy lelkész! és tanítói karunk a mostani 
felettébb nehéz időben is megtalálja azokat a munkaeszközöket, melyekkel a 
romokból egyházunk és népünk javára s az Isten nevének dicsőségére uj 
épületet tud emelni.

21. Háboríts célú adakozások. A rendkívüli idő ez évben is próbára 
tette gyülekezeteink és híveink áldozatkészségét. Különféle háborús célok 
zörgették meg ajtainkat : a háború által károsított lelkészek és tanítók segé
lyezésére, a balatonszabadi-i Hadiárva Gyermekszanatórium javára, a harc
téren tüdőbetegséget szerzett tanerők szanatóriumi elhelyezésére szolgáló 
ágyalapitványok céljaira, hősi halált halt katonáink sírjainak kegyeletes gon
dozására, küzdő katonáink karácsonyi ajándékaira, Az Erdélyi Pártfogó Egye
sület javára, a hazatérő hadifoglyok gyámolitására, végül a Vöröskereszt 
Egyesület javára gyűjtöttek gyülekezeteink, elemi és középiskoláink. Az isko
lák tevékeny részt vettek a hadseregnek teapótló és gyógynövényekkel, to
vábbá fehérneművel való ellátása céljából indított nagy, országos akciókban s 
minden lehetőt elkövettek, hogy a VII és VIII hadikölcsön sikerét előmozdítsák.

Pontos számbeli adatokkal nem mutathatom ki gyülekezeteink és isko
láink áldozatkészségének nagyságát, de általánosságban bizonyságot teszek 
arról, hogy minden jótékonycélu mozgalomból kivették részüket s anyagi 
képességükhöz képest jó szívvel adakoztak a haza és a jótékonyság oltárán. 
Mivel azonban az esperesi jelentésekhez csatolt rövid gyülekezeti jelentések 
rendesen csak azon adakozásról tesznek említést, mely a gyülekezet pénz
tárából utaltatott ki, helyesnek és szükségesnek tartom, hogy a gyülekezetek 
minden jótékony gyűjtést átvezessenek a gyülekezet számadási könyvén, hogy 
igy a gyülekezet áldozatkészségének teljesebb képe örökittessék meg.

22 Súlyos gondok. Aggodalommal mutatok rá azon körülményre, hogy 
a közel jövendő legtöbb gyülekezetünket súlyos gondok elé állítja. A faárak
nak mérhetetlen emelkedése,. a természetben biztosított famennyiség megszer
zésének nehézsége súlyosan érintik a gyülekezetek költségvetését s ezzel együtt 
megnövelik a hívek eddigi adóterhét.

Súlyos gondot képez azon lelkésztestvérek helyzete, kik járandóságukat 
nem a gyülekezet egészétől, hanem az adófizető pároktól, vagy családoktól 
nyerik. Sok helyen a bevonultak családtagjai megtagadják a járulék megfize
tését. Velük szemben a jog rideg érvényesítése megzavarja a lelkipásztor és

2*
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a gyülekezeti tag békességes viszonyát, a járandóság elengedése pedig érzé
kenyen érinti az egyébként is súlyos anyagi helyzetben küzködő lelkészeket. 
Szükséges, hogy egyházunk ezen kérdésre is kiterjessze figyelmét.

23. Ev. hadiárvák és hadiözvegyek. Tisztelettel bejelentem a közgyűlés
nek, hogy az ev. hadiárvákat és hadiözvegyeket gyülekezetekként összeirattam 
és számon tartom. A jelentések szerint mindenütt ev. vallásu pártfogó és 
gondozó áll az ev. árvák és özvegyek mellett.

24. Missziópontok és szórványok. A dombóvári és kaposvári gyülekeze
tek szervezése most van folyamatban és remélhetőleg a kultuszkormány a 
közel jövőben hozzájárul ezen gyülekezetek önállósításához.

A felsőcsalogányi gyülekezet szervezésének ügye ezen egyházkerületi 
közgyűlés tárgyát képezi. A múlt évi püspöki jelentésemben részletesen is
mertettem ezen gyülekezet-alakulás jelentőségét, most csak újból megemlíteni, 
hogy lélekszáma 1300—1400, a mostani anyagyülekezettől való távolsága 
pedig 18 km. Ezen kérdésre bizalommal felhívom az egyházkér. közgyűlés 
figyelmét.

A szórványban élő hívek lelki gondozásának biztosítása céljából elren
deltem a hívek pontos törzskönyvezését. Az összes lelkész! hivataloktól 
jelentést kértem a szórványban lakók nevére, állására, lakóhelyére, gyermekeik 
nevelésére, vallására, életkorára, a látogatott iskolára, a hitoktatásra, konfir
mációra vonatkozólag, valamint azon körülményről is, hogy egyházunkkal mi
képen tartják fenn az érintkezést s a szórványgondozás céljából minő segítő
eszközökre lenne szükségük. Remélem, hogy a szórványok ezen törzsköny
vezése nemcsak a lelkészek részére könnyíti meg a szórványban lakó hívek 
számontartását és lelkigondozását, hanem egyszersmind nekem is lehetővé 
teszi, hogy a szórványgondozást ellenőrizzem s a szükséges eszközök elő
teremtéséről gondoskodhassam.

IV. Á llam se g é ly e k  ; e g y e sü le ti te v é k e n y sé g  ; a v a tá s o k  slb .

25. Segélyezések. Lelkészek segítése. A vall. és közokt. miniszter ur ez 
évben is folyósította a törvényszerű kongruát és korpótlékot kiegészítve eze
ket a törvényszerű családi, nevelési segéllyel és ruhabeszerzési segéllyel. Mig 
azonban eddig az államsegélyek folyósítása egyházkerületenként történt, addig 
a jövőben az állam azt egyenként a lelkészek nevére, az illetékes adóhivatal
nál kívánja eszközölni. Meggyőződésemet, mely szerint a tervbevett újítás
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egyházunk felfogásával ellentétben áll, idejekorán kifejezésre juttattam, de úgy
látszik a kezelési egyszerűsítés döntött e kérdésben.

Hálásan emlékezem meg arról, hogy a ruhabeszerzési-segély megálla
pításánál a kultuszkormány részéről a legnagyobb előzékenységre és méltá
nyosságra találtam.

A Hadsegélyző Hivatal által megállapított s egyházkerületünknek jutott
50.000 K-át egy bizottság bevonásával kiosztottam s a felosztási tervezetet az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság elé terjesztettem. Kérem a tervezet elfoga
dását.

Az egyetemes lelkészsegélyezésí alap bizottsága 1917. december hó
15-én tartott ülésében egyházkerületünk 33 lelkésze részére utalt ki összesen 
13500 K gyermeknevelési segélyt.

Az 1917. évi egyetemes közgyűlés 12. jegyzőkönyvi pontjával azon lel
készek részére megszavazott összegből, kiknek tisztán készpénzfizetése a 2100 
K-át el nem éri, az egyetemes egyház elnöksége egyházkerületünk 5 lelkészé
nek szavazott meg összesen 1953 K segélyt.

Az Országos Hadigondozó Hivatal által a horvát lelkészek segélyezésére 
kiutalt 8000 K összegből egyházkerületünkhöz tartozó 4 horvátországi ev. lel
kész részesült egyenként 400-400 K ruházatbeszerzési segélyben.

Őszinte sajnálattal kell rámutatnom arra, hogy nyugdíjas lelkészeinkről 
mindeddig nem tudott egyházunk gondoskodni. A lelkészi nyugdíj még a 
béke időben is csak a legégetőbb szükségletek fedezésére volt elegendő. A 
háborúban pedig a puszta koldus-megélhetést sem biztosítja. Ezen kiáltó szük
ség, de másfelől azon meggyőződés, melynek folytán a nyugdijbavonult lelké
szeinket ma is lelkészi testületünk tagjainak érezzük, a múlt évben a lelkészek 
háborús segélyének terhére némi segítségben részesítette nyugdíjas testvérein
ket. Ezenkívül az egyet, nyugdíjintézet is némi segélyben részesítette őket. De 
mélyen fájlalom, hogy ez a segély természetszerűleg kisebb összegben merült 
ki. Szükségesnek tartom, hogy egyházunk e kérdéssel komolyan foglalkozzék 
s ne hagyja nyomorúságban azokat, kik egész életüket, minden munkaerejü
ket egyházunk javára áldozták. Indítványozom : keresse meg az egykázkcr. 
közgyűlés az egyetemes egyházat, • hogy a nyugdíjas lelkészek háborús 
segélyét saját anyagi terhére biztosítsa amennyiben pedig ez fedezet hiányá
ban nem volna lehetséges úgy keresse meg a m. kir. kormányt s eszközölje 
ki, hogy a nyugdíjas lelkészeknek ugyanazon háborús segély biztosíttassák, 
mint amennyivel az államhatóság a többi nyugdíjas tisztviselőt és tanárt 
segíti.
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Tanárok háborús segélyezése. A vall. és közokt. miniszter ur ruliázatbe- 
szerzési, családi és háborús drágasági segélyt a theol. akad. tanárok kivéte
lével összes tanárok részére folyósította. A ruhabeszerzési segélyt egyetemes 
theol. akad. bizottságunk az egyetemes közgyűléstől kérelmezte. Az 1917. évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 46. pontjában kimondotta, hogy a ké
relemhez, ha a költségvetésében kellő fedezetet talál, hozzájárul s utasította a 
pénzügyi bizottságot, hogy a megfelelő fedezetet megjelölvén az összeget 
azonnal folyósítsa az illető akadémiák pénztárába.

Tanítók háborús segélyezése. A vall. és közokt, miniszter ur 134200 917 
sz. rendeletével az 1817 évi IX. te alapján rendes tanítóink részére szintén 
biztosítja a családi pótlék államsegélyt, ha erre vonatkozó igényüket az isko
laszék elnök utján esetről-esetre a törvényhatósági közigazgatási bizottságnál 
bejelentik. Az erre vonatkozó felhívásokat 1917. évi október 20-án 3494917. 
sz. a küldöttem szét az esperesi hivatalok utján. A családi pótlék államsegé
lyek utalványozása folyamatban van. A vallás és közoktatásügyi miniszter ur 
195100 917 VII d. sz. leiratában intézkedik, hogy a fizetéskiegészitő állam
segélyben részesülő hitfelekezeti elemi népiskolák rendes tanítói is részesül
jenek az évi 1200 K újabb háborús segélyben. A ruházatbeszerzési segély f. 
évi utalványozásának munkálatait már szintén megkezdette a minisztérium 
1918 junius 28-án kelt 188800 VII d. szánni rendeletével. .

Miután a kormány ruhabeszerzési államsegélyben csak a fízetéskiegészitö 
államsegélyben részesülő tanítókat részesíti, 3162 917 és 626 IV 918. sz. kör
leveleimben felhívtam mindazon gyülekezeteket, amelyekben a tanító fizetés- 
kiegészítő államsegélyben nem részesül s igy más államsegélyektől is elesik: 
kövessenek el mindent, hogy „egyházunk hű tanító munkásai a nagy mér
tékben szükségelt háborús segélyeket a gyülekezet munkaértékelö áldozat- 
készsége alapján a gyülekezet anyagi terhére megkapják.“

26 Az egyházkerületi Evangéliomi Egyesület munkássága az 1916-17. év
ben. Az egyházker. Evangéliomi Egyesület 1917. szeptember 25-én Sopronban 
tartotta meg rendes évi közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét azonban ez évben 
tekintettel annak drágaságára, nem nyomattuk ki. Részletesen ismerteti a 
jegyzőkönyv az Egyesület munkásságát, tárgyalja a püspöki kérdőpontokat 
és az egyházmegyei lelkészegyesületeken tárgyalt és felolvasott munkákat, 
Varga Gyula esperesnek a szórványok lelki gondozása ügyében tett javaslatát, 
Scholtz Ödön esperesnek a hittérités ügyének jelenlegi helyzetéről s az All
gemeine Ev. Luth. Konferenz elnökségénél csatlakozásunk érdekében tett 
közbelépéséről tett jelentését.
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Az Egyesület mély sajnálattal vette tudomásul Gyurátz Ferenc nyug. 
püspöknek, az Egyesület megalapítójának az elnöki tisztről való visszavon
hatja  lemondását s érdemeinek jegyzőkönyvében megörökítése mellett őt az 
Egyesület diszelnökévé választotta. Helyébe elnökül Kapi Béla püspököt vá
laszába meg, ki az elnöki tisztet elvállalta. Ugyancsak jegyzőkönyvbe foglalta 
az Egyesület elhunyt főjegyzőjének, Madár Mátyásnak érdemeit s helyébe fő
jegyzőül Szalay Mihály gyékényesi lelkészt, aljegyzőül pedig Zongor Béla 
körmendi lelkészt választotta meg

Az egyházmegyei lelkészértekezletek tárgysorozatának középpontjában 
mindenütt a reformáció négyszázados emléke megünneplésének kérdése állott. 
Ezt tárgyalták az első s következő püspöki kérdő-pont alapján : a reformáció 
négyszázados évfordulójának méltóképen megünneplése a gyülekezetekben. 
A többi kérdőpontok a következők : 2. A még mindig dúló háború lezajlása és 
a békesség helyreállítása után a lelkészre váró uj feladatok. 3. Mily alapon 
óhajtandó a lelkészfizetés újrarendezése, lelkészek drágasági segélye? 4. Az 
anyagyülekezetben lelkész- és felügyelöválasztásnál van-e szavazati joga a 
leány- és fiók-gyülekezetek önálló egyházi adót fizető tagjának vagy csak 
bizonyos arány szerint megállapított szánni tagoknak? 5. Óhajtandónak tartják-e 
az értekezletek a gyermekistentiszteletnek időközönként, vasárnap délutánon
ként bevezetését a templomban ? 6; Egyetemes egyházi, avagy egyházkerületi 
nyomda felállítását tüzzük-e ki célul ? Ezeken a kérdőpontokon kívül még 
több kérdéssel is foglalkoztak az egyes egyházmegyei lelkészegyesületek. Az 
Egyesület bevétele volt az 1916—17. évben 2881 K 90 f , kiadása 776 K 22 f. 
maradvány 2105 K 68 f Összes vagyona 4205 K 68 f, ezenkívül pedig a 
sajtóalap 2621 K 39 f.

27. Az egyházkerület! nyomda. Az Evang. Egyesület által megindított 
mozgalom, mely egy egyházkerületi nyomda felállítását tűzte ki célul maga 
elé, az elmúlt évben széles hullámokat vetett s kielégítő eredményre vezetett. 
A tervezet szerint a nyomdát részvénytársasági alapon kívánjuk felállítani. 
Egy-egy részvény ára 25 K. Örömmel jelentem, hogy eddig már mintegy 
150000 K összegű jegyzés történt, jóllehet gyülekezet és vezetők még csak 
ezután teljesitik azt a kötelességüket, melyet ez alkalommal is bizalommal 
kérek mindnyájuktól. Az önálló nyomdavállalat ügyét, mely az egyházi mun
kálkodás különböző körét és lehetőségét tárja fel előttünk, meleg szeretettel 
ajánlom egyházkerületünk figyelmébe. Ugyanekkor hálával emlékezem meg 
mindazokról, kik ezen fontos egyházi ügyet odaadó munkálkodással és ál
dozatkészséggel a megvalósulás utján előre segítették.
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28. Templomavatás. 1917. évi december hó 2-án avattam fel az ostffy- 
asszonyfai ev. leánygyülekezet uj templomát. Az avatásnál közreműködtek 
Varga Gyula kemenesaljai esperes, Farkas Mihály soproni alsó egyházmegyei 
esperes, Hutter Zsigmond csöngei, Mészáros István kemeneshőgyészi és Be- 
recz Gábor nemeskéri lelkészek, Molitórisz János, Tarján István és Nagy 
Ferenc segédlelkészek. A 84. zsoltár 2—7. verse alapján tartott avató be
szédem után Payr Sándor theol akad. tanár hirdette ezen történelmi emlékű 
munkás életre ujult szent gyülekezetben Isten igéjét. Hutter Zsigmond az úri 
szent vacsorát osztotta ki a gyülekezetnek, Molitórisz János keresztelt, Berecz 
Gábor esketést, Tarján István pedig egyházkelést végzett Mély hálával em
lékezem meg mindazokról, kik akadályt nem ismerve, erős akarattal, egyház-, 
szerető szilárd hittel és nemes áldozatkészséggel ezen hatalmas alkotással 
megajándékozták az ostffyasszonyíai gyülekezetét és egész egyházunkat. A 
minden részében stilszerü templomot dr. Ostffy Lajos Vasvármegye főispánja 
tervezte, ki különben is a templomépités ügyének kezdettől fogva mozgatója 
és diadalra vezetője volt. Hű munkatársakat talált a gyülekezet helyettes fel
ügyelőjében, Károlyi Endrében s az áldozatkész hivek seregében. Az Ur ke
gyelme tegye áldottá az ostffyasszonyfai gyülekezet munkálkodását, hogy 
második templomának dicsősége nagyobb legyen az elsőnél.

29. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben öt ízben végeztem lel
készavatást. A IV. évfolyamú theol. akad. hallgatók szakvizsgálatukat szép 
tember 27-én tették le Sopronban. .Szeptember 30-án avattam fel őket lel
készekké ugyancsak Sopronban s mint segédlelkészek a következőképen helyez-, 
tettek el: Gál József Battyándon, Gerencsér Zsigmond Győrben, Grossing 
János Sopronbánfalván, Nitschinger Pál Sopronban, Szekeres Sándor Bükön, 
Wölfel Gyula Pécsett, Zsupanek Sándor Felsőcsalogányban, Jónás Lajos 
Muraszombatban, Godova Károly Budapesten a gróf Bethlen-családnál mint 
nevelő, Schultheisz Zoltán Bonyhádon mint helyettes tanár és segédlelkész 
és Wedl Endre Sopronban, mint Laehne-intézeli helyettes tanár és segédlel 
kész. 1918. jan 20-án felavattam Szombathelyen Weisz Vilmos Eperjesen 
vizsgázott theol akad. hallgatót, kit Battyándon, s 1918 április 27-én felavat
tam Sopronban Gaudi László Pozsonyban végzett theol. akad. hallgatót, kit 
Sopronban helyeztem el segédlelkészi minőségben. 1918 junius 26-án Fad- 
gyas Aladár, julius 3-án Sóstarecz János Pozsonyban végzett theol. akad. hall
gatókat avattam lelkészekké Szombathelyen. Az előbbit Pápára helyeztem 
segédlelkészül, az utóbbi katonai lelkészi szolgálatra hivatott be.
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30. Lelkészek szünidei tanfolyama. Örömmel emlékezem meg arról, hogy 
a vasi felső egyházmegye lelkészeink számára aug. hó első hetében szün
idei tanfolyamot rendez. A látogatott tanfolyamon dr. Ihmels, dr. Paul, dr. 
Rentdorf lipcsei egyetemi tanárok, továbbá dr. Schmidt Károly főesperes és 
dr. Prőhle Károly theol. akad. tanár tartanak előadásokat. A tanfolyamon 
egyházkerületünk képviseletében résztveszek és külön is tolmácsolom az 
összes előadókkal, különösen pedig a kiváló német theológusokkal szemben, 
valamint a rendezés munkáját oly kiváló körültekintéssel és eredménnyel végző 
Beyer Theofil főesperessel szemben egyházunk hálás köszönetét.

31. Végrehajtott határozatok. Múlt évi egyházker. közgyűlésünk 6., 17.,
43. 65, 71, 101, 103, 105, 161, 174., 176, 177, 181 , 185,200. és 205 
sz. jegyzőkönyvi határozatait az egyetemes közgyűléshez felterjesztettem.

Ugyancsak végrehajtottam az egyetemes egyház közgyűlésének egyház- 
kerületünkre vonatkozó összes határozatát. Kiemelem, hogy az egyetemes köz
gyűlési jegyzőkönyv 75 pontjában egyházkerületünk javaslatára kimondotta, 
hogy ev. iskolánál alkalmazott ev. tanítónő nem protestáns férfival házasságra 
nem léphet, 76. pontjában a badiárvák nyilvántartása elhatároztatott, 85. 
pontjában kimondotta, hogy az egyetemes levéltár hosszabb tanulmányozást 
igénylő munkáit egyháztörténeti kutatásra az egyházkerület felelősségére ki
adja. Sajnálattal jelentem-azonban, hogy a theol. akad. tanárok nyugdijára 
vonatkozó kérelem véglegesen nem volt elintézhető, de a jegyzőkönyv 47. 
pontja szerint > z az ügy a nyugdijintézeti alapszabályok jövő évben bekövet

kező revíziója alkalmával nyer elintézést.
32. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok-. Tisztelettel jelentem, 

hogy az egyházkerület népességére, a belmissziói mozgalmakra, iskolákra, 
vallásoktatásra s a gyülekezetek vagyoni állapotára vonatkozó táblázatos ki
mutatásokat beterjesztem az egyházkerület közgyűlése elé. Amennyiben azt a 
közgyűlés szükségesnek látja, méltőztassék annak a jegyzőkönyv kapcsán való 
kinyomatását elhatározni.

Összefoglalásképen közlöm, hogy az egyházkerület lélekszáma 234 349, 
(1916-ban: 241529) Kereszteltetett 3066 gyermek (3274), közülök törvény
telen 231 (175). Konfirmáltatott 4468 (4640) gyermek, egybekelt 524 pár (361), 
eltemettetett 4554 (4430) egyén. Vadházasságban él 122 pár (125), külön élő 
házaspár van 77 (76), egyházunkba áttértek 16-an (21), egyházunkból kitér
tek 48-an (48), egyházunk javára reverzálist adtak 48-an (27), egyházunk 
kárára 16 an 9)

/ 3
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Egyházi énekkar van az egyházkerület 37 gyülekezetében (36). Ifjúsági 
egyesület 13 van (19). Lelkészi naplót vezetnek 102-ben (95) Nőegylet van 
160 gyülekezetben (163), szervezett helyi Oyámintézet 115-ben (111), Arany
könyv 192-ben (172). Egyházmegyei belmisszióí egyesület minden egyház
megyében van.

Evang. iskoláinkban más vallásfelekezetbeli gyermek 2072 járt (1640), 
más vallásfelekezeti iskolába járt 2639 ev. gyermek (709), iskolai oktatás nél
kül maradt 248 gyermek (150), köznapi iskolában 82 (32), isihétlő iskolában 
39 (68) helyen végezte a vallásoktatást a lelkész. A konfirmándusokat az 
anyagyülekezetben mindenütt a lelkész okttaja, a leánygyülekezetekben nagy
részt a tanítók. Iskolai könyvtár 288 (271) van egyházkerületünkben

Az egyházmegyék összes bevétele : 439 023 K 86 f., kiadása 3 874 363 K 
50 f., pénztári maradványa 364660 K 36 f. Egyéb határozott célú alapítvány 
5.458 805 K 91 f (5.406.190 K 40 f.) Az egyházak fenntartására szolgáló 
alaptőkék 2.433 918 K 55 f. Az egyházak összes adóssága 651680 K 93 f. 
Takarékpénztár van 70 gyülekezetben.

33. A Zsedényi dij odaítélése. A Zsedényi alapítvány kamatait az egy
házmegyék előterjesztésére a következőknek adományoztam :

Győri egyházmegye : Nagy Lajos lovászpatonai tanító ; Kemenesaljái 
egyházmegye: Gősi Ferenc kemenesmihályfai tanító; Somogy: egyházmegye: 
Hericz Sándor nemespátrói tanító; Soproni alsó egyházmegye: Glacz Lajos 
rá.baszentandrási tanító ; Soproni felső egyházmegye : Schwartz Ferenc József 
lépesfalvai . tanító ; Tolna—baranya—somogyi egyházmegye: Becht Henrik 
mekényesi tanító ; Vasi felső egyházmegye : Klenner Ferenc góborfalvai tanító ; 
Vasi közép egyházmegye : Nagy Jenő domonkosfai tanító ; Veszprémi egyház
megye: Sümegi János nemesszalóki tanító; Zalai egyházmegye: Benkő Béla 
öcsi tanítónak.

34. Személyi változások. Az egyházkerület tisztviselői állásaiban, tanin
tézeteknél s egyházközségeknél beállott személyi változásokról a következők
ben terjesztem elő jelentésemet :

a) Az egyházkerületnél-. Horváth Lajos püspöki másodlelkész, ki állását 
1917. évi decemberben foglalta el, 1918. május hó 5-én rendes lelkészi ál
lásba Gyékényesre távozott.

b) Az egyházmegyéknél és gyülekezeteknél :
Győri egyházmegye : A győri egyházmegye életében, de egyszersmind 

egész egyházkerületünk egyházi életében is veszteséges változást jelent Hor
váth Sámuel esperes és Barcza Géza egyházmegyei felügyelő lemondása.



27

Horváth Sámuel munkálkodását múlt évi püspöki jelentésem méltatta. Ez al
kalommal külön is rámutatok Barcza Géza egyházmegyei felügyelő érdemes 
működésére, ki hosszú időn keresztül kitartó buzgósággal és lelkesedéssel 
állott az egyházmegye élén és mindenkor nagy tevékenységgel vett részt az 
egyházkerület életében is. Hálás szívvel mondunk köszönetét odaadó mun
kálkodásáért s Isten áldásának kívánásával búcsúzunk a vezéri állásból távo
zótól. Kérem, hogy jelentésem ezen pontja a püspöki jelentés 6. pontjánál 
vétessék jegyzőkönyvbe

Nyugalomba vonult Horváth Sámuel esperes helyébe Pálmai Lajos győri 
lelkész, dr. Barcza Géza egyházmegyei felügyelő helyébe hegyeshalmi dr: Fischer 
Gyula egyházmegyei felügyelővé választatott. Felpécen Győrffy Béla, Mérgesben 
Barátli József, Tétben Kovácsics Géza, Lovászpatonán Szalay Mihály gyékényesi 
lelkész lelkésszé választatott. Mint segédtanítók működtek : Varga János nyug. 
tanító és-Szücs Eszter oki. tanítónő Ujma-lomsokon. Kemenesaljái egyházmegye : 
Novák Rezső celldömölki segédlelkész Dombóvárra küldetett helyettes lel
készül, helyébe Szabó Gábor budapesti segédlelkész hivatott meg. Ostffy- 
asszonyfára Molitorisz János küldetett ki segédlelkészül, ill. hçlyettes tanítóul. 
Erdős János kemenesmihályfai tanítót Káldra, Vincze Jolánt Celldömölkre 
választották tanítónak. Csöngén Dobisz András nyug tanító, Kemenesmagasi- 
ban Nagy Jolán, Szt. Stettinben Horváth Katalin, Alsólendván Pokorny Ilona 
működött, mint helyettes tanító. Felügyelővé választatott Ostffyasszonyfán 
Mesterházy Elek. Hivataláról lemondott Kiss Imre Nagysimonyi-i felügyelő. 
Somogyi egyházmegye: Bayer György zágrábi lelkész meghalt, helyébe Popp 
Fülöp ottani segédlelkész választatott. Szalay Mihály gyékényesi lelkész Lo- 
vászpatonára költözött, helyébe Horváth Lajos egyházker. püspöki másodlel
kész választatott. Mérnyi Ádám malibastáji lelkész nyugalomba vonult. Sop
roni alsó egyházmegye: Vadosfán a megválasztott lelkész Bőjtös László, ka
tonai lelkész szolgálatából szabadságoltatván, állásába 1918. jan. 27-én be- 
iktattatott Mátis Károly vadosfai segédlelkész Nagyalásonyba távozván, he
lyébe Gál József küldetett ki. Bükre Szekeres Sándor segédleik, illetőleg 
helyettes tanítói minőségben rendeltetett Soproni felső egyházmegye : Ágfaíván 
Sopronbánfalva székhellyel 1917. dec. óta Grossing János-működik, mint 
segédlelkész Sopronban Pöttschacher István újból behivatott Pólába tábori 
lelkészül. Helyetteséül Gaudi László segédlelkész küldetett ki. Tolna—bar.— 
somogyi egyházmegye-. Büki Jenő mekényesi helyettes lelkész ugyanoda ren
des lelkészül választatott, Godina István dombóvári h. lelkész eltávozásával 
helyébe Novák Rezső neveztetett ki. Baráth József segédlelkész Pécsről el-

3*
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távozott, helyét Kovács István, majd Wölfel Gyula foglalta el. Nagyhajmásra 
helyettes lelkészül Páth György, Paksra Kéri János küldetett segédlelkészm k. 
Fördős László sárszentlőrinci felügyelő elhunyt, helyébe dr. Pesthy Pál szek
szárdi törvényszéki elnök választatott. Kurz István györkönyi, Haffner Károly 
kistormási felügyelő állásáról lemondott. Vasi felső egyházmegye-. Tanítók 
közül elhunytak: Kirnbauer János ujkörtvélyesi és Zetter N. alhói tanítók. 
Újonnan megválasztattak: Alhón Schaden János, Ujkörtvélyesen Schneider 
Oszkár. Máshova távozott : Klenner Rudolf alhói tanító, kinek helyébe Neu
bauer Ottót választotta a gyülekezet, Kappel János villámosi, kinek helye be
töltetlen. Uj tanítók : Pummer Ernő és Payer József, Szentgotthárdon Pfeiler 
Károly. Nagyszentmihály és Örisziget felügyelője Koczor Frigyes meghalt. 
Vasi-közép-egyházmegye : 'Meghalt Kund Sámuel esperes és répcelaki lelkész. 
Esperessé választatott Zongor Béla körmendi lelkész, esp. felügyelővé új
ból dr. László Kálmán ügyvéd. Bachát István szombathelyi segédlelkészt az 
őrimogyorósdi, Saródy Gyula uraiujfalui segédlelkészt a nemescsói, Tarján 
István répcelaki segédlelkészt a répcelak-csánigi gyülekezet lelkészévé válasz
totta. Segédlelkészekül kiküldettek : Battyándra Godina István, kinek Péter- 
hegyre távozása, után helyébe Gál József, majd Weisz Vilmos küldetett; 
Muraszombatba Jónás Lajos, Felsőcsalogányba Zsupanek Sándor segédlel
készek. Dr. László Kálmán Szombathelyen lemondott a felügyelőségről, he
lyébe dr. Radó Gyula várm. főjegyző választatott meg A bodóhegyi gyüle
kezet dr. Czipott Zoltán muraszombati orvost, a körmendi Kluge Pált vá
lasztotta felügyelüjéül. Kántornak Szombathelyen Kiss Gábor választatott. 
Hegyháthodász Illés Lászlót, Őrimogyorósd Nagy Árpádot választotta tanító
nak. Helyettes tanítók voltak: Terestyénjákfán Horeczky Gizella, Felsőcsalo
gányon Szakács Magda, Tótkereszturon Lackner, Elvira. Veszprémi egyház
megye: Hántáról Bőjtös László lelkész Vadosfára távozott, helyébe Sokoray 
Bálint eddigi hely. lelkész választatott. Felügyelővé választattak : Bakonyta- 
másiban Fadgyas Gyula körjegyző, Lajoskomáromban dr Götze Sándor 
enyingi ügyvéd, Vanyolán dr. Mihályi Kálmán soproni ügyvéd. Az ösküi 
gyülekezet Makatura Jánost, a sikátori a nyugalomba vonult Sütő János he
lyébe Halvax Károlyt választotta tanítójává. Zalai egyházmegye: Törv. széki 
bíróvá választatott ifj Odor Pál mencshelyi körjegyző s Kovács Sándor 
felsődörgicsei tanító, egyh. megyei iskolalátogatóvá Odor Pál, belmissiói 
egyh. elnökké Fenyves Ede mencshelyi lelkész.

35. Halálozások. 1. Bayer György zágrábi lelkész 57 éves korában
1918. április 29 én elhunyt. 2 Petőcz Ferenc bőnyi lelkész éleiének 49. lelki- 
pás7.törkodá$6nak 25 évében 1918 junius 4 én halt meg.
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Tanítók 1. Köhler Frigyes zsibriki tanító 1918. március hó 30-án életé
nek 40, tanítóskodásának 21 évében. Elhunytak továbbá Kirnbauer János uj- 
körtvélyesi és Zetter N. alhói tanítók.

Felügyelők. Huber Dániel győri másodfelügyelő, Fördös Dezső sár- 
szentlőrinci felügyelő, Koczor Frigyes Nagyszentmihály és Örisziget felügyelője.

36. Megüresedett állások és bizottsági tagsági helyek. Részint lemondás, 
részint elhalálozás folytán egyházkerületünknél a következő állások és bizott
sági helyek üresedtek meg :

1. A főiskolai nagybizottságnál egy világi tagság (Hajnal Endre elhalá
lozásával) a soproni gyülekezet részéröl egy világi tagsági hely (dr. Démi 
Lajos).

2. Az egyházkerületi törvényszéknél egy világi tagsági hely (Hajnal 
Endre).

3. Egyházkerületi pénzügyi bizottságnál egy világi tagsági hely (Hajnal 
Endre)

4. A lelkészvizsgáló bizottságnál egy világi tagsági hely (Hajnal Endre).
5 A zsinati törvényeket végrehajtó bizottságnál egy világi tagsági hely

(Nagy József).
37. A theol. akad. tanárok és közigazg. tisztviselők háborús-, családi- és 

ruhabeszerzési segélye. Theol. akadémiánk tanárai, közigazgatási tisztviselőink 
s a kerületi tanintézetek szolgái azon kérelemmel fordultak a p. ü. bizottság 
utján a kerületi közgyűlés elé, hogy a múlt évi kerületi közgyűlés jkv.-ének 
101 —103. pontjai értelmében részükre engedélyezett háborús segélyek emel
tessenek fel az állami alkalmazottak számára, ezek között a felekezeti közép
iskolai tanerők számára is $z állam által időközökben juttatott háborús se
gélyek összegére. Ennek megfelelően kérik, hogy 1. számukra családi pótlék 
rendszeresittessék és pedig egy-egy gyermek után évi 400 K, ill. szolgáknál 
200 K összegben, 2. a már engedélyezett 25—35 X-os háborús segélyek 
emeltessenek fel 50—100 X-ra, 3. számukra is engedélyeztessék ruhabeszer
zési segély és pedig 1000 K törzs- s ezenkívül az egy évi családi pótléknak 
megfelelő pótösszegben.

A kérés teljesítése a már engedélyezett segélyek összegein felül, a theol. 
pénztárnál 12.630 K, a közigazgatási pénztárnál 11 000 K, a főgimnáziumi 
pénztárnál 3.700 K, a tanitóképezdei pénztárnál 1.300 K, összesen 28.630 K 
fedezetét tenné szükségessé, amihez rendelkezésünkre áll a közigazgatási 
pénztár 5.000 K-nyi feleslege, a 73.000 K-nyi közigazgatási tartaléktőke, a ta-
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nári lakáspénzalap 7.000 K-nyi, továbbá a theologiai tartalékalap 10.000 K-nyi 
tőkéje.

1 ekintettel arra, hogy a kérés teljesítése a tartaléktőkék nagyarányú 
igénybevételét jelentené, a p ü. bizottság nem javasolja az állami mérték 
szerint való háborús segélyezéseket. Hogy mégis lehetőleg a családos s ki
sebb fizetésű alkalmazottak jussanak nagyobb összegű segélyekhez, javasolja 
az à 400 K-ás családi pótlék rendszeresítését, az államiaknak megfelelő ruha
beszerzési segélyek, továbbá fokozatosan csökkenőleg a szolgáknál 100, a X. 
fizetési osztályban levő alkalmazottaknál 75, a IX f osztályban 55, a VIII. 
f. osztályban 40, a VII. f. osztályban 30 s végre a VI. f osztályban a régi 
25 X-os háborús segély engedélyezését. Az ilyen módon juttatandó segélyek 

‘összegeit koronákban a következő táblázat tünteti fel.

N é v Családi
pótlék

Háborús segély
(családtagok száma) o/u-os ruliabesz. összesen

Ï. A theol. akad . terhére
Bancsó Antal — — — — _ _ 2.250 1.000 3.250
Payr Sándor (1) — — — — 2.100 1.400 3.500
Stráner Vilmos (4)— — — — — — 1.U00 2 100 2.600 5.700
Proliié Károly (5) — — — — — — — 1 600 2 040 3.00U 6.6)40
Kiss Jenő (1) — — — — — — — — — 1 440 1 400 2.810
Tompos Gábor (2) — — — — — — _ 200 800 700 1.700

összesen 2.800 10.730 10.100 23.630

II. a  közigazg. pénztár terhére

Weisz Kornél (2) — — — — — — — 400 2 000 1.800 4.200
Wojtech G. Vilmos — — — — — — — 1.650 500 2.150
László Miklós (3) — — — — — — — 800 1.760 2.200 4.760
Horváth Lajos — — — — — '— — — — 1.430 1 000 2.430

összesen 1.200 6.840 5.500 13.540

. III. a főgimn. pénztár terhére
Butliy Dénes (2) — — — — — — — 200 700 1 000 1.900
Komjáthy Lajos (5) — — — — — — 800 700 1 300 2 800

összesen 1.000 1.400 2 300 4.700

IV. a tanitókép, pénztár terhére

Horváth Samu (1) — — — — — — — 800 800 1.600
Mindössze 5.000 19.770 18.700 43.470
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Ezen 43 470 K-ból 17 270 K esik a már engedélyezett segélyekre,
9.000 K az egyházegyetem utján az állam, részéről a theolog iái tanároknak 
juttatandó segélyek címén megtérül úgy, hogy még 17.200 K többlet fede
zése szükséges. A főgimnáziumi s a tanitóképezdei szükséglet a költségveté
sek keretein belül fedezhetők. A közigazgatási s a theologiai pénztár szük
ségleteinek fedezésére pedig fel kellene használni a közigazgatási pénztár 
5000 K feleslegét, a közigazgatási tartaléktőkéből 3500, a theologiai tartalék- 
alapból pedig 6.200 K-t.

38 Egyházkerületi alkalmazottak szolgálati és illetm'ényszabályzata. A múlt 
évi kerületi közgyűlés határozatának megfelelőleg a p. ü. bizottság javaslatot 
terjeszt elő a kerület alkalmazottainak (püspöki titkár, másodlelkész, kér. 
pénztáros, könyvelő, szolgák) szolgálati és illetményszabályzatára vonatkozólag 
E szabályzatnak a szolgálati viszonyokra vonatkozó, általános s különös in
tézkedései között legfontosabbak azok, amelyek az alkalmazottak illetményeit 
s azoknak a szolgálati időtől függően való változásait, nevezetesen emelke
dését állapítják meg.

Ezek szerint az illetmények 3 csoportba oszthatók, u. m törzsfizetés, 
korpótlék és lakbér.

A kezdő törzsfizetés a püspöki titkárnál s a másodlelkésznél az állami
IX. fizetési osztálynak megfelelő 2600 K, amely 3 évenként 300 K-val 3200, 
majd 4 évenként 400 K-val 4800, végre ugyancsak 4 évenként az állami
VII. fizetési osztály első fokozatának megfelelő 6000 K-ig emelkedik. A kér. 
pénztárkezelőknél ugyanezen előmenetel biztosittaíik a két legalsó fokozatban 
2—2 évi várakozási idővel. A szolgák kezdő fizetése 800 K, amely 4 éven
ként 100 K-val 1400 K-ig emelkedik.

Korpótlékban részesülnének a pénztárkezelők, a püspöki titkár s másod
lelkész föltéve, hogy ez utóbbiak lelkészi korpótlékban nem részesülnek. A 
korpótlékok összege 5 évenkint 200 K-val 1000 K-ra emelkedő 200 K.

A lakbér a tervezet szerint mindig megfelel az állami lakbérnek.
39. Az evangélikus ifjitság támogatása. A főiskolai nagybizottság aggódó 

lélekkel mérlegelte a jövendő bizonytalanságát s kötelességszeriileg foglalko
zott a világháborúnak az ev. társadalomra s ezen társadalom jövendőjére 
gyakorolt hatásával. A mérhetlenül emelkedő drágaság megnehezíti, több tár
sadalmi osztály számára valósággal lehetetlenné teszi gyermekeik házon kí
vüli neveltetését. Ez a szomorú jelenség kezdetben az ev. tanuló ifjúság szá
mának kevesbedésében mutatkozik, de később szomorú hatása alól nem von
hatja ki magát egész ev. egyházunk és ev. társadalmunk sem, Épen ezért
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elhatározta főisk. nagybizottságunk, hogy kérelemmel fordul ev. gyülekezete 
inkhez s ev. földesurainkhoz s bizalommal kéri a tanintézetek tápintézetének 
nemes áldozatkészséggel való támogatását. Az egyházkerület közgyűlése bizo
nyára örömmel veszi tudomásul ezen megindított mozgalmat s egyszersmind 
saját kérelmével is súlyt ad a főisk. nagybiz. kérelmének.

Itt emlitem meg, hogy a besztercebányai ev. gyülekezet mozgalmat in
dított az egyetemre járó ev. ifjúság támogatására. A kibocsátott felhívás rend
kívül érdekes stat. adatokkal igazolja, hogy egyetemeinken az evangélikusok 
száma, — összehasonlítva a más vallásfelekezetüekkel — minő kedvezőtlen. 
(Az 1913 14. évben volt a jogi karon 2753 róm. kath , 1070 ref, 398 ev , 
1069 izr. ; az orvosi karon 967 r. k., 368 ref., 232 ev., 1646 izr. ; a bölcsé
szeti karon 677 r k., 228 ref, 146 ev , 213 izr ; a műegyetemen 988 r. k , 
297 ref, 218 ev., 815 izr.)

A besztercebányai gyülekezet a következő indítványoknak az egyetemes 
közgyűlés elé terjesztését tartja kívánatosnak : a) hogy a Luther Otthon meg
felelő kibővítése által nagyobb befogadási képességgel bírjon ; b) az ingyenesés 
kedvezményes helyek száma szaporittassék ; c) intézkedjék, hogy az itt el 
nem helyezhető ifjak szerény, de tisztességes és egészséges lakásokat kapja
nak ; d) gondoskodjék országszerte eszközlendő gyűjtés megindításáról, mely
nek összegyűlő összegéből a szegenysorsu ev. hallgatók pénzbeli segélyben 
részesüljenek, esetleg ruhával és lábbelivel láttassanak el ; szervezzen e cél
ból egy központi bizottságot, mely a gyűjtést rendezze, a befolyó összegeket 
átvegye és elosztásukról gondoskodjék; e) szervezzen mindazokon a helye
ken, ahol főiskolák vannak, albizottságokat, amelyek feladata legyen az ottani 
felső tanintézeteket hallgató ev. ifjak hasonló segélyezése.

A felvetett eszmét és indítványt melegen ajánlom az egyházkerüle- 
figyelmébe.

40. Hódoló küldöttség a király és királyné előtt. Azon alkalommal, hogy 
a király és királyné Őfelségéik julius hó 16-án Pozsonyban látogatást tettek, 
a pozsonyi kormánybiztosság területén levő egyházak szintén hódoló kül
döttséggel jelentek meg az uralkodó pár színe előtt. Mivel a dunáninneni 
egyházkerület püspökét betegsége a megjelenésben akadályozta, tekintettel 
arra, hogy a kormánybiztosság területén a dunántúli egyházkerületnek több 
egyházmegyéje van, kötelességszerüleg elvállaltam a küldöttség vezetését, 
melyben dunántúli egyházkerületünk részéről Pálmai Lajos esperes, egyház- 
ker. főjegyző, Scholtz Ödön és Zongor Béla esperesek, Németh Károly lel
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kész, egyházker. aljegyző, Zergényi Jenő egyházmegyei felügyelő, dr. Heimler 
Károly iskolafelügyelő, dr. Töpler Kálmán országgyül. képviselő, soproni egy
háztanácsos stb vettek részt.

A hódoló küldöttség élén, melyben 25 lelkész, számos egyházmegyei-, 
gyülekezeti felügyelő és egyháztag vett részt, Őfelségéiket a következő be
széddel üdvözöltem :

Császári és Apostoli Királyi Felség !
Felséges Királyné!
Megjelentünk Felségtek legmagasabb színe előtt, hogy a pozsonyi kor

mánybiztosság területébe nyúló dunáninneni és dunántúli ág. hítv. evang. 
egyházkerületek, de egyszersmind egész evang egyházunk alattvalói hódolatát 
mély tisztelettel bemutassuk.

Eme szivünknek felettébb kedves és mély hálával fogadott alkalom 
lehetővé teszi, hogy Királyi Felségtek kegyes szine előtt újból bizonyságot 
tegyünk egyházunk törhetetlen királyhűségéről, a felséges uralkodócsalád iránt 
érzett bizodalmáról s életté alakuló igazi honszerelméről.

Alázattal kérem Királyi Felségteket: fogadják eme őszinte érzelem - 
nyilvánításunk mellett kegyesen azon alattvalói Ígéretünket, hogy az evang. 
vallásban rejlő történelmi és erkölcsi erővel mindenkor hűséggel állunk Fel
ségtek trónusa mellett s lelkűnkben olthatatlanul él az a vágyódás, hogy 
evang. egyházunk és népünk minden erejével uj nagyságra és erkölcsi meg
újhodásra segítse a háború romjaiból felvirágzó uj Magyarországot !

Midőn mély alázattal kérem Csász. és Ap. Királyi Felségteket : fogadják 
ev. egyházunk alattvalói hódolatát kegyes hajlandósággal, milliók szivével, de 
egyazon érzéssel, buzgó imádságban kérem a Mindenhatót, hogy Apostoli 
Kir. Felségedet, a Felséges királynét és fenséges királyi családjukat a béke 
verőfényében megújuló boldogságban és dicsőségben sokáig megtartsa !

A király a következőképen válaszolt: „Őszinte örömmel és szives kö
szönettel fogadjuk az ág. hitv. ev. egyházközségek hódolatát s biztosítom 
egyházukat mindenkori királyi jóindulatomról.“

4i. Dunántúli Luther Szövetség. A történelmi nagy idő megn vcli evang. 
egyházunk feladatát Egy súlyosan megterhelt államban, egy véresre szag
gatott társadalomban kell építenie az Isten országát. Erkölcsi birtokállomá
nyukban, szivük hitében megingott lelkekben kell megerősítenie az isteni 
világkormányzásba vetett bizalmat. Fel kell vennie a harcot a nagy erővel 
feltámadt hatalmasságokkal, s a bűnös élet veszedelmeivel szemben érvénye
sítenie kell az örökkévaló isteni akaratot. A világnézetek harcában s a társa
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dalmi és állami élet alakulásában érvényesítő erővel kell képviselnie azokat 
az evangéliumi igazságokat, melyek egyházunk történelmi hivatását biztosí
tották. Feladatunk tehát megvan, de vájjon megvan-e annak betöltéséhez a 
szükéges erő?

Evangélikus egyházunk jelen helyzete komoly gondolatokat ébreszt lel
kűnkben Az a régi vezető szerep, melyet protestáns egyházunk, dacára szám
beli kisebbségének és anyagi szegénységének, saját belső értékei által bizto
sított magának, az utóbbi időben meggyengült. Az államszervezet munkájában 
való érvényesülés sohasem képezte kimagasló előnyünket, de ezt legalább 
némiképpen pótolta a protestantizmus szellemének a társadalmi életben érvé
nyesülő elevenen ható ereje. Most ezt a vezető szerepet is megingatja a nagy 
átalakítás. Elhelyezkedésünk a régi ugyan, de a velünk szemben álló erőel- 
osztódás egészen uj képet mutat. A róm. katli. egyház munkabírásban és' 
hatalomban megerősödve küzdi végig a világháború fergetegét. Szervezett
sége, céltudatos politikája, a biztos siker zálogát rejti magában: A közel 
jövőre remélt autonómiája a szervezett vezérkar mögé a szervezett katonák 
millióit állítja Kulturális ereje ép úgy, mint anyagi ereje az eddiginél is na
gyobb lesz.

Emellett észre kell vennünk, hogy idegen, sőt ellenséges áramlatok emel
kednek a kaotikus forgatagból. Ezek nem is szétszórt, tűnő jelentőségű jelen
ségek, hanem harcra készült szervezettség alakjában lépnek elénk. Megrázzák 
a tömegeket, megingatják a régi társadalmi rendet és a régi állami berendez
kedést. Belenyúlnak az emberek lelki világába, felforgatják az erkölcsi világ
rend igazságait s lerombolják az erények kultuszát hirdető világosság oltárát. 
Ami újat hoznak, nekünk veszteség, amit építenek, nekünk rombolás.

Mit látunk ezzel szemben? Evang. egyházunk az egyéniség és szemé
lyiség értékmutató elveit hozta magával a vallásos életbe De bizonyos az, 
hogy az egyéni vallásosság könnyen elzárkózik a maga külön templomában 
s megelégedve önmaga lelki kielégülésével, nem tör ki temploma falai közül s 
nem alakul át tömegeket emberközösségbe egyesitő szociális hatalommá. Az 
egyházaknak a világháborúval kapcsolatos munkálkodása éles vonásokban 
rajzolja elénk ezt a különbséget. Kezek nyúlnak alá a vérbe merült emberi
ség felé, sebeket kötöznek, hitet erősítenek, nyomorúságot oszlatnak, romokat 
takarítanak, új világot építenek. Ebben a felsegítő áldásos munkában az em
berekkel szemben elismeréssel, a jó Istennel szemben háladatossággal meg
látjuk egyházunk tevékenységét. De észrevesszük azt is, hogy inig nálunk 
minden munka az egyéni kötelességérzet és egyéni felelősségtudat eredménye
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és mint ilyen, minden munkatevékenység és áldozathozatal önmagában áll, 
addig a róm. kath. egyház munkája az erőket egyesítő szervezet munkája, 
mely éppen azért minden esetben egy-egy hatalmas közösségi erőnyilvánulás. 
Ez magyarázza meg azt a továbbvezető különbséget, hogy inig evang. egy
házunk minden áldozatával a közös nyomorúságot enyhítette., addig a róm. 
kath. egyház a nemzetépitő feladatokat tervszerű, öntudatos munkával egybe 
tudta kapcsolni az egyházerősitő feladatok szolgálásával.

Észre kell vennünk, hogy nemcsak kívülünk, hanem bennünk is sok 
minden megváltozott. A régi erős egyházi öntudat elszintelenedett Sokaknál 
formasággá lett az egyházhoz tartozás, s a benső meggyőződés elhalványu
lásával együtt elerőtlenedtek az egyházhoz fűző kötelékek. Külsőségre szorít
kozik az egyházhoz tartozás bizonyossága, s a templom és közgyűlési ter
men kívül elerőtlenedik az evangélikus bélyeget hordozó életsajátosság. Az 
egyház egészével szemben fennálló felelősség és kötelességtudat elhalványo
dik. A legtöbben magukban élnek, önnön lelkűkkel törődnek s lelkiismeretű
ket nem mozgatja meg az egyház nagy közösségével szemben fennálló hatal
mas életkötelesség. Egyházunkban különben is mindig erősebb volt az egy
ségekben dolgozó partikulárizmus, a részeket egybefogó s az erőket egyesitő 
egységnél. Vannak erős gyülekezeteink, kiváló iskoláink, jeles munkájú intéz
ményeink, de ezek életfakasztó melegségüket’ saját határaikra árasztják s már 
a fény és hő hullámzásának törvényei alapján sem éreztethetik áldó hatásu
kat a távolabb élők nagy tömegével. Ezenkívül mindjobban érezhetővé 
és észrevehetővé vált, hogy egyházunk közigazgatási kiépülését nem követte 
nyomon az egyháztársadalmi és szociális munkához szükséges szervek meg
erősödése. Az egyéni felelősség és egyéni kötelességtudat kizárólagos gond
jában maradtak oly feladatok, melyek a maguk mindenfelől egybefolyó egy
ségükben, az evangélikus egyház egészének erejét és hivatásbetöltését ered
ményezik. Szervezés, irányítás és támogatás nélkül úgy alakultak ki ezek a tevé
kenységek, mint egy nagy munkamező mélységből feltörő egyéni buzgósá- 
gain ik szétszórt virágai. Ez is legjobb esetben a vezetésre elhivottak mun
káját jelentette, de értékesítés nélkül hagyta a hívek egyéniségében rejlő kiak
názatlan erőket. Az egyháztagok az egyházi gondoskodás tárgyai voltak, de 
nem voltak az egyházépités munkásai.

Még egy vonás h ányzik egyházunk belső lelkirajzából. Évszázados ül
döztetés s keserűen hordott elnyomatás után jövendője biztosítékait egyhá
zunk bizonyára nem jogtalanul, de talán túlértékeljen abban az anyagi segít
ségben látta és várta, melyet az államhatalom nyújt feléje. A történelmi lapo
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kát betöltő elismertetési és érvényesülési harcban talán korunk hatása alatt 
is értékesítés nélkül hagyja azokat a belső erőket, melyeket a hívek egyhá- 
zias öntudata és közös célok szolgálatában összegyűjtött szervezettsége kép
visel.

Evangélikus egyházunk meggyőződésem szerint csak akkor teljesítheti 
világtörténeti hivatását, csak akkor őrizheti meg evangéliumi örökségét s csak 
akkor érvényesítheti vallási sajátosságait a társadalmi és szociális életben, ha 
fdlismeri a szervezetben rejlő erőt és képes hívei százezreit az egyháztagok 
sorából az egyházi munkások sorába állítani. Ez a jövendő szükséglete. Ez 
a jövendő eredményének záloga.

Ezen meggyőződéstől áthatva, Istenbe vetett reménységgel kibontom a 
Dunántúli Luther-Szövetség zászlóját s egyházunk jobb jövőjébe vetett ren
díthetetlen reménységgel csatlakozásra hívom fel egyházunk minden tagját. 
Hívom a férfiakat, kik apáik hitének örökségét őrzik lelkűkben, de hívom 
egyházunk nő tagjait, kik egyházunk szervezete szerint annak vezetésében 
nem vehetnek részt, mégis akikre tengersok munka és nemes hivatás vár, 
jöjjenek, segítsenek építeni anyaszentegyházunk jövendőjét.

Mit akar a Dunántúli Luther-Szövetség? Az egyházkerület férfi- és nő
tagjaiból szervezett hatalmas munkástáborral fel akarja rázni egyházi életün
ket. Öntudatot, erőt, céltudatosságot, bizodalmát akar önteni százezrek leikébe. 
Érvényesíteni akarja egyházunk nagy erkölcsi kincseit s biztosítani akarja tár
sadalmi és szociális értékesülésünket. Erős kéz akar Dnni, mely az egyház- 
kerület legrejtettebb zugába is elér s mindenhova az egyház nagy ajándékait 
viszi magával. Sugárzó lélek akar lenni, meggazdagodik a krisztusi igazságok 
fényével, azután életfakasztó világosságba vonja egyházi életünk minden ré
szecskéjét. Erős gerinc akar lenni, mely szilárd kitartással megáll egyházunk 
bizonyos joga és követelése mellett s eme jogának százezrek szavával szerez 
érvényességet.

A Dunántúli Luther-Szövetség feladatának tekinti mindazon munkaágak 
művelését, melyekre a gyülekezetek önmagukra hagyatottságukban s egyházi 
közigazgatásunk külön szervezeteivel képtelenek. Ezen feladatok közé sorolja 
egyházunk közönségének művelését, az egyházias sze'lem és öntudat erősí
tését, az evang. sajtó felkarolását és tervszerű terjesztését, az evang. árvák és 
hadiárvák, a konfirmált fiatalság, az evang. leányifjuság gondozását és egy
házias nevelését, egyházunk szociális feladatainak munkálását stb. Azt akar
juk, hogy ezen szövetség közönyösséget semmisítő, lelket élesztő, öntudatot
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és erőt felpezsdítő munkálkodása által egyházunk ereje uj életre keljen s a 
történelmi nagy időben megnövekedő uj fényre ragyogjon.

A szervezkedés Dunántúlra szorítkozik. Szélesebb körre kiterjedő szer
vezet ez idő szerint bajosan tarthatná fenn a gyülekezetekkel okvetlenül fenn
tartandó állandó kapcsolatot. Sablonba szorítaná azt a munkát, melynek a 
a helyi szükségletekkel és lehetőségekkel mindig\számot kell vetnie s ezen
felül az egyházkerület sajátos szükségleteit sem munkálná osztatlan erővel.

A szervezkedést most kell megteremteni. A tömörülésre meg vannak a 
szükséges anyagi és lelki feltételek. Evang. népünk vagyoni helyezete kevezö 
s hiszem, hogy a Dunántúli Lutiier-Szövetség érdekében hajlandó lesz áldo
zatot hozni. Úgy érzem a lelki feltételek is meg vannak. A más vallásfele- 
kezetüek körében megindult különféle mozgalom, s ezek közt különösen a 
kath. autonómia hatásaképen várható erőteljes fellendülés nyomasztólag hat 
mindazokra, kik az egyház kifelé ható és kifelé látható munkájából is erősi
tik egyházi öntudatukat. Mindezeknek ébresztő erőt, egyházunk életerejének 
biztosítékát, jövendőjének bizonyosságát jelenti az a szervezkedés, mely egy
házunk tagjait, testvéri és munkási szövetségben egyesíti egymással. A szer
vezetet most kell megalakítani ! Erre kötelez a világtörténelmi nehéz idő. Le
hetséges, hogy egyházunk helyzetét a jövendő megváltoztatja, de bizonyos, 
hogy feladatai máris megnövekedtek s a háború utáni időszak egészen uj 
kötelességsorozatot tár eléje Ha akkor meg akarjuk állni helyünket s nem 
akarjuk engedni, hogy népünk vezetését idegen kezek és hivatlan lelkek ve
gyék át, ha megőrizni akarjuk a gondjainkra bízott gyülekezetek 
népét, akkor nőst kell szervezkedni s a jövendő munkálkodás szerveit most 
kell megteremtenünk.

Bizalommal kérem munkatársaimat és egyházunk minden tagját, álljon 
a kibontott lobogó alá, melyet Isten szent nevében, egyházunk erősítésére 
magasra emelünk. Idegenkedő érzésekkel, kishitű csiiggedéssel, tapasztalatra 
hivatkozó bizalmatlansággal szemben én az Urra mutatok s azt a kötelezése 
által komoly ígéretet teszem, hogy a Dunántúli Luther-Szövetségnek lesz ereje 
és kitartása, hogy maga elé tűzött programmját becsületes, odaadó egyházias 
munkával végre is hajtsa. Én hiszek evangélikus egyházunk evangéliumi élet
erejében és éppen azért hiszek minden munka sikerében, mely ebből az élet
erőből táplálkozik, s mely egyházunk erősítését szolgálja.

A szövetség feladatát' és szervezetét a következőkben ismertetem :
/. Mi a Dunántuli Luther-Szövetség ? A Dunántúli Luther-Szövetség a 

dunántúli evangélikus férfiak és nők önkéntes szövetkezése egyházi és társa
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dalmi feladatok teljesítésére. Ezen szövetkezés célja az egyháztagokban rejlő 
erők kifejlesztése, azoknak egymással egyesítése és tervszerű felhasználása és 
ezáltal az egyház külső és belső erősítése.

2. Mit akar a Dunántúli Luther-Szövetség? A Dunántúli Luther-Szövet- 
ség tagjaiban az összetartozás és összetartás érzéseit erősiti. Legyőzi a tér
beli távolságot, a nyelv-, a műveltség- és vagyoni különbözőségeket, felkeresi 
a más vallás feiekezetüek tengerében magára hagyottakat s mindnyájukat lát
hatatlan, de erős kötelékkel belekapcsolja az evangélikus egyházba.

Az összetartozás és összetartás érzései alapján kifejlődő egyházi öntu
datot erősiti a közös munkálkodásban, mellyel tagjait az egyház munkásaivá 
teszi. Kiterjeszti figyelmét az egyházi élet mindazon munkamezőire, melyeket 
egy lélekkel és közös erővel kell művelni. Kiépíti és kiterjeszti az evangéli
kus sajtót; felkarolja az evangélikus hadiárvák és árvák, özvegyek és elhal 
gyottak ügyét; gondjaiba veszi a konfirmált ifjúságot, az evangélikus leány- 
ifjúság iskolai és egyházi nevelését, a szórványban szétszórtan lakó evangéli
kusok egyházi érzésének erősítését, a szervezés előtt álló, avagy építkező 
gyülekezeteket.

Munkaprogrammját a szövetség szakosztályok segítségével valósítja meg.
3. A szövetség szakosztályai, a) Egyházvédelmi- és propaganda szakosztály. 

Az evangélikus egyházi öntudat és vallásosság erősítésére az egyházker. gyü
lekezeteiben előadásokat, felolvasás-ciklusokat, szövetségi ünnepeket rendez. 
Kiemeli és értékesíti egyházunk erkölcsi és társadalmi erőit, feladatává teszi, 
hogy egyházunk úgy az állammal, mint más vallásfekezetüekkel szemben egy
ségesen jelenjék meg.

b) Sajtó szakosztály. Az evangélikus sajtót támogatja, az evang. lap- és 
vallásos iratterjesztést szervezi ; a hiányzó sajtóorgánumok (evang. gyermek
lap, müveit családok lapja stb ) teremtését sürgeti és elősegíti ; evang. sajtó
alapot teremt, támogatja az evang nyomda mozgalmat; felkelti és ébren- 
tartja az evang. sajtóval szemben az érdeklődést,

c) Árva szakosztály. Nyilvántartja az evang hadiárvákat s szükség ese
tén gondoskodik elhelyezésükről, taníttatásuknál segédkezet nyújt; az evang. 
árvákat az egyházker. területén levő árvaházak felhasználásával (Sopron, Győr, 
Pinkafő) elhelyezi, taníttatásuk alatt őket segélyezi, e célra hadiárva- és árva 
alapot gyűjt s ebben az alakban megvalósítja az egyházker. árvaház eszméjét.

d) Anya- és csecsemővédő szakosztály. Szervezi és irányítja a gyüleke
zetekben az anya- és csecsemővédelmet ; gondoskodik az édesanyák szüksé
ges oktatásáról stb. ( >

V
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e) Konfirmált ifjúság szakosztálya. A konfirmált s az iskolából kima
radó ifjúság összetartására a gyülekezetekben konfirmáltak egyesületét szer
vez, azok működését figyelemmel kiséri és irányítja. Megfelelő helyen kon
firmandus otthonokat állít fel s ezekben elhelyezi a szórványból konfirmá
lásra kerülő ifjúságot.

f) Leány szakosztály. Gondoskodik, hogy az evang. leány-ifjúság erős 
kötelékekkel kapcsolódjék az egyházhoz, művelését valláserkölcsi irányban 
vezeti s szórakozásának tisztaságát védelmezi. Előmozdítja és támogatja az 
evang. leánynevelés ügyét.

g) Szociális szakosztály Megteremti, szervezi és irányítja az összes jóté
konysági és védelmi munkát. (Cselédleányok védelme ; iparos tanoncok ; rok
kantak, katonaság stb ) Előkészíti és végzi a háború után felmerülő felada
tokat.

h) Misszió szakosztály. Szervezés alatt álló gyülekezeteknek anyagi- és 
erkölcsi eszközökkel támogatása. Építési tervek, műszaki tanácsok stb.

A szakosztályok természetesen szervezhetők és egyesithetök.
4 A szövetség szervezete. A szövetség szervezetét központi és vidéki 

szervek alkotják.
A központi szervek programmalkotó, vezető, irányitó, egységesítő szervek. 

Ilyenek : az elnökség, az elnökségből és szakosztályok elnökeiből álló tanács, 
a választmány, a közgyűlés.

A vidéki szervek anyaggyüjtő, végrehájtó, tájékoztató és propaganda 
szervek. Ilyenek: az egyházmegyei szövetségi választmány s a gyülekezeten
ként szervezendő helyi bizottság

A szövelség elnökségénél és szakosztályainál a férfi és nő tagok egy
formán érvényesülnek.

5. A szövetség tagjai. A szövetség-tagjai lehetnek mindazok, kik céljait 
a szövetségbe való belépésükkel és egyéni munkájukkal előmozdítani haj
landók.

a) Alapitó tagok, akik egyszersmindenkorra 200 kor. összeggel járulnak 
a szövetség céljaihoz.

b) Rendes tagok, akik évenként 4 kor. (ha egy családból férfi és nő 
belép 6 kor ) összeget fizetnek a szövetség céljaira s munkaprogrammja 
megvalósításában tevékenyen közreműködnek.

c) Segítő tagok, akik évenként legalább 2 kor. összeggel támogatják a 
szövetséget.
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Tagokul beléphetnek a gyülekezetek, nő , leány-, ifjúsági egyletek tet
szés -/é rin t évi járulékkal

A szövetség tagjaival való érintkezés az időnként megjelenő magyar és 
német nyelven kiadott szövetségi újság segélyével történik.

Bizalommal kérem az egyházker közgyűlését, részesítse a Dunántúli 
Luther-Szövetséget a legmesszebbmenő erkölcsi és anyagi támogatásában.

Midőn tisztelettel kérem az egyházkerületi közgyűlést, hogy beterjesztett 
jelentésemet tárgyalás alá bocsátani s az egyes pontokra vonatkozólag hatá
rozatokat hozni szíveskedjék, buzgó imádságomban Isten kegyelmében aján
lom küzdő egyházunkat, vérző hazánkat és súlyosan megpróbált nemzetünket.

Szombathely, 1918 augusztus 1 én.

Kapi Béla s. k.,
püspök
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1. Világháború (1. old) 2. A reformáció jubiláris éve (1. old.) 3. Az 1848 évi XX 

t c. (2. old.) 4. Az egyetemes felügyelő lemondása (2. old) 5. Az uj egyetemes felügyelő 
2. old.) 6 Súlyos veszteségek (3. old.) 7. Az egyház uj munkásai. (3. old.) 8. Bancsó 

Antal jubileuma (4. old). 9. Gyalog István igazgató nyugalombavonulása (4. old.) 10. Isko
lalátogatás (4 old). 11. Főigazgatói látogatások (7 old.) 12. Kőszegi leányiskola (8. old.) 
13. A theol. akad. ügye (10. old.) 14. A soproni tanintézetek uj épületének kérdése (12. 
old.) 15 A kulturadó terve (12. old.) 16. A felekezeti tanárok státusrendezésre (17. old.) 
17. Az államsegély-szerződés betartása (17. old) 18. A hadbavonultak helyettesítésének 
knl sége (18 old.) 19 Népiskolák működése (18. pld.) 20. A háború hatása (18. old.) 
21. Háborús célú adakozások (19. old.) 22. Súlyos gondok. (19. old.) 23. Ev. hadiárvák 
és hadiözvegyek (20. old ) 24. Missiópontok és szórványok (20. old.) 25. Segélyezések 
(20. old.) 26. Az egyh kér. Ev Egyesület munkássága (22. old.) 27. Egyházkerületi nyomda 
(23 old.) 28. Templomavatás (24. old.) 29. Lelkészavatás (24. old.) 30. Lelkészek szünidei 
tanfolyama (25. old). 31 Végrehajtott határozatok (25. old.) 32. Statisztikai adatok (25. old.) 
33. Zsedényi-dij odaítélése (26. old ) 34. Személyi változások (26. old.) 35. Halálozások 
(28 old.) 36. Megüresedett állások és biz. tagsági helyek (29. old) 37. Theol. akad. fa- 
ná ok és közig, tisztviselők segélyei (29. old.) 38 Egyh. kerül, alkalmazottak szóig, és 
illctményszabályzata (31. old.) 39. Evang. ifjúság támogatása (31. old.) 40. Hódoló küldött
ség a király előtt (32. old.) 41. Dunántúli Luther-Szövetség (33. old.)

/
•• - - ' ■



V. e h  k e V. s z á m  V o V ő a é g  
S o p r o n  < % > -

a r k . 1918 . - n
*«2$^*sz. — d b . m e l l . *

Püspöki jelentés \
a dunántúli ág. h. ev. egyház
kerület 1918. évi közgyűlése elé.

Beterjeszti : Kapi Béla püspök.

Fötisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !
Az elmúlt egyházközigazgatási év eseményeiről szóló püspöki jelentése

met azon megjegyzéssel terjesztem be egyházker. közgyűlésünk elé, hogy 
alkalmazkodva a parancsoló körülményekhez, csak az elvi jelentőségű, avagy 
erőteljesebb megvilágítást igényelő kérdéseket fejtem ki részletesen, ellenben 
minden más ügynél lényeget összefoglaló rövidségre szorítkozom.

Ï. Az év bimagaslóbh eseményei.
1. A világháború retlenetessége még mindig tart. Negyedik éve jár 

körülöttünk a pusztító rém, százával szedi legjobbjaink sorából áldozatait. 
Sápasztja az arcokat, a gond betűivel beírja a homlokokat s a ielkekre a 
kétség sötét leplét borítja. Katonáink hősi küzdelme hálánkat, az itthoniak 
áldozatkészsége becsülésünket növeli. De míg aggódva tekintünk a jövendő 
bizonytalanságába, félve kérdezzük: vájjon mikor és hogyan érvényesítheti a 
keresztyénség azon örökkévaló tartalmát, mely Isten törvényét az emberi 
közösségek életében is erőre juttatja s a békességet a nemzetközi érintkezés 
kincsévé teszi? Vitéz katonáink iránt érzett hálánk mellett ébresszük fel lel
kűnkben a haza és nemzet iránt tartozó nagy kötelességeket s mindennapi 
imádságunknak adjunk százak lelki hozzájárulása által erőt, midőn a szeretet 
Istenéhez a békességért könyörgtink.

2. A reformáció jubiláns éve. Az 1917. év október havát gyülekezeteink 
és tanintézeteink a reformáció négyszázados jubileuma megünneplésére szen
telték Örömmel jelentem, hogy az ünnepségek múlt évi püspöki jelentésem-



ben megadott programmhoz híven, az egész egyházkerületben egységesen 
folytak le. A gyülekezetek úgyszólván kivétel nélkül alkotásokkal is megörö
kítették a nagy évfordulót. A gyülekezetek és tanintézetek ünneplésére és 
alkotásaira vonatkozó részletes jelentésemet az egyházkerület közgyűléséhez 
tisztelettel beterjesztem s kérem, hogy azt az egyházker. közgyűlés jegyző
könyvének függelékében kinyomatni szíveskedjenek.

3. Az 1848 évi XX. t. c. Egyetemes közgyűlésünk 1918. évi január hó 
10-én tartott folytatólagos közgyűlésén tárgyalta a m. kir kormánynak az 
1848. évi XX. t. c. végrehajtása tárgyában benyújtott törvényjavaslatát. Egy
házunk követeléseit nem elégíti ki ugyan mindenben a benyújtott törvény- 
javaslat, miért is az egyetemes egyház közgyűlése kívánságainak kifejezést 
adott —, mégis hálátlanság tagadásba venni a kormány jóakaratát. A hálás 
köszönet mellett azon reménységemnek adok kifejezést, hogy a mostani kor
mány a benyújtott törvényjavaslatot minél előbb kiegészíti, letárgyaltatja és 
törvénnyé emelteti.

4. Az egyetemes felügyelő lemondása. Egyetemes egyházunkra az elmúlt 
esztendő súlyos veszteséget jelent. Az 1918. évi január hó 10-én tartott foly
tatólagos egyetemes közgyűlésen báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő bejelentette felügyelői állásáról való lemondását. Mivel min
den kérelem és érvelés hiábavalónak bizonyult, az egyetemes egyház kény
telen volt érdemes felügyelője akarata előtt meghajolni. Báró Prónay Dezső 
egyetemes felügyelő 1883. május hó 23-tól kezdve vezette egyetemes egy
házunk ügyeit. Igazi vezéri hivatottsága, széles látóköre, hatalmas erélye és 
munkabírása, autonómiánk feltétlen tisztelete, a történelmi és egyházi tradí
ciókhoz való meggyőződésszerü ragaszkodása alakját és munkálkodását egy
házunk életében történelmi jelentőségűvé teszik. Egyházkerületünk hálával és 
tisztelettel emlékezik meg az egyetemes felügyelői székben kifejtett áldásos 
munkálkodásáról s az egyházkerület, annak összes intézményei, gyülekezetei 
és tanintézetei iránt mindenkor tanúsított jóakaratáért szívből fakadó köszö
netét mond. Az Ur áldásának kívánásával veszünk búcsút a lelépő egyetemes 
felügyelő úrtól.

5. Az uj egyetemes felügyelő. Evang. egyházunk gyülekezetei a meg
üresedett felügyelői székbe báró Solymosy Lajost választották meg. Az uj 
egyetemes felügyelőt egyházszeretetének, munkabírásának, alkotó képességének 
és áldozatkészségének jóhire előzi meg. Egyházkerületünk a hozzáfűző régi, 
kedves kapcsolata által is megerősödő bizalommal és reménységgel üdvözli



3

az uj egyetemes felügyelő urat és az egyházkerületet, annak gyülekezeteit, 
tanintézeteit és intézményeit jóakaró szeretetébe és támogatásába ajánlja.

6. Súlyos veszteségek. Egyházkerületünket az elmúlt évben is súlyos 
veszteségek érték. 1918. évi március hó 3-án az Ur hivó szavára letette a 
vándorbotot Kund Sámuel, a vasi-közép-egyházmegye 41 éven át volt espe
rese, élete 81. évében, miután 57 éven át hirdette kitartó erővel, ajka beszé
dével és élete cselekedeteivel az Ur nagyságos dolgait. Élete elválaszthatatlan 
egyházkerületünk félszázados történetétől. Nemcsak érdemes papi munkája, 
puritán egyszerű jelleme, hanem egyházközigazgatási tevékenysége és tör
vényszövegező, szabályrendelet készítő munkálkodása is biztosítják számára 
hálánkat és kegyeletünket.

Hajnal Endre, a soproni tanintézetek felügyelője 1917. évi október hó 
12-én 73 éves korában szintén pihenni tért. Egyházszeretete s tanintézeteinkért 
való nemes hevülete értékessé tették iskoláink érdekében kifejtett munkálko
dását. Hálás kegyelettel kérjük siri álmára Isten kegyelmét!

A vasi felső egyházmegye felügyelője Hrabovszky István állásáról le
mondott. Hosszú ideig állott az egyházmegye élén, kiváló egyéniségével, 
éles ítéletével, történelmi tradíciókban is erősséget nyerő egyházszeretetével 
különös súlyt adván munkálkodásának. Hálás emlékezéssel és meleg szere
tettel búcsúzunk ezen kiváló világi vezérünktől.

Egyetemes egyházunk munkásai közül elveszítette báró Láng Lajos 
egyetemes gyámintézeti elnököt, Beniczky Árpád dunáninneni egyházker. fel
ügyelőt, Molnár Viktor volt államtitkárt, egyházmegyei felügyelőt. Hálával em
lékezünk meg egyházépitő munkájukról és kegyelettel őrizzük meg emléküket.

A református egyházat, de vele együtt egész prot. egyházunkat és nem
zetünket súlyos veszteség érte dr. Kenessey Béla erdélyi ref. püspök elhuny- 
tavai. Kiváló egyénisége, cselekvő hazaszeretete, igazi protestáns lelkülete és 
jelleme gyászos elmúlása után is, még emlékükben is értékek maradnak. 
Áldott legyen emlékezete !

A munkában megfáradva, nyugalomba vonult Scholtz Gusztáv, a bányai 
egyházkerület püspöke. Tisztelettel és szeretettel búcsúzunk tőle s megérde
melt pihenése esztendeire Isten áldását kérjük !

7. Az egyház uj munkásai. A vasi-közép-evang. egyházmegye Zongor 
Béla körmendi lelkésszel töltötte, be megüresedett esperesi állását. A főiskolai 
nagybizottság pedig dr. Heimler Károlyt, Sopron szab. kir. város rendőrfő
kapitányát választotta meg iskolafe'iigyelőnek. Isten kegyelme tegye áldottá 
munkálkodásukat !
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Az erdélyi ref. egyházképet Kenessey Béla örökét Nagy Károly theol. 
akad tanárral töltötte be. A bányai ev. egyházkerület pedig Scholtz Gusztáv 
örökébe dr Raffay Sándor budapesti lelkészt ültette. Az uj egyházi vezéreket 
testvéri szeretettel és tisztelettel üdvözöljük s munkálkodásukra az Ur gazdag 
áldását kívánjuk !

8. Bancsó Antal jubileuma. Isten iránt eltelt hálával és az emberi érdem 
előtt való tiszteletteljes meghajolással mulatok rá arra, hogy Bancsó Antal 
soproni theol. akad. igazgató ezen évben ünnepli tanári működésének 40. 
esztendejét. Az 1878. évben lépett mint theol. tanár egyházunk szolgálatába, 
6 évig Eperjesen működött, 34 éven át pedig soproni theol. akadémiánk ka
tedráján tanított. Munkálkodása eggyéforrott akadémiánk történetével. Kiváló 
egyénisége, mély tudása, előadásainak magas, tudományos szintje theol. aka
démiánk és egyházkerületünk, de egész ev. egyházunk büszkeségét képezik 
Értékes életmunkájáért a rendelkezésünkre álló legdrágábbat nyújtjuk a jubi
láló igazgató felé : egyházunk igaz háláját, elismerését és szeretetét s az igazi 
jutalomadást attól várjuk, kitol ezt az ő számára buzgó imádságban imád
kozva kérjük.

9. Gyalog István igazgató nyugalombavonulása. Őszinte sajnálattal je
lentem, hogy Gyalog István a bonyhádi főgimn. igazgatója nyugdíjaztatását 
kérelmezte. 37 évi tanári, ebből 29 évi igazgatói munkálkodás után keresi a 
nyugalmat. Munkálkodása, melynek eredménye a bonyhádi tanintézet főgim
náziummá kifejlődésében, hatalmas megerősödésében és az intézettel kapcso
latos ínternátus kiépülésében áll előttünk, mely tanári és igazgatói munkál
kodásában mindenkor az evang. egyházi szellem kisugárzását mutatta, ter
mészetessé és szükségessé teszi, hogy róla egyházkerületünk közgyűlése is 
hálás elismeréssel és köszönettel megemlékezzék. Isten áldása nyugodjék meg 
elvégezett munkáján és pihenése esztendein !

II. Isk o la ü g y e k ,,
10. Iskolalátogatás. Az egyházkerület fenntartósága alá tartozó összes 

tanintézeteket, valamint az egyházkerület területén munkálkodó többi tanin
tézetet is meglátogattam.

a) Theol. akadémia. A soproni theol. akadémiában 1917. évi december 
hó 8 án s 1918 évi április hó 27-én tettem látogatást. Fájdalommal kellett 
megállapítanom, hogy az akadémiai hallgatók száma ismét kevesbedett. Az 
első évfolyamba egy hallgató iratkozott, ez is a második félévben eltávozott, 
úgyhogy első éves hallgató egy sem volt, a második évfolyamban három, a
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III.-ban 3, a IV.-ben 5 hallgató volt, az összes hallgatók száma 11, ehhez 
hozzájárul a bécsi fakultáson tanulmányait folytató egy hallgató, és egy három 
hónapi tanfolyamon résztvevő hallgató.

Második látogatásom alkalmával a theol. akad. tanári karral megbeszél
tem theol. akadémiánk jövendőjének kérdését. Egységesen az a meggyőződés 
alakult ki bennünk, hogy a közel jövőben a theol. fakultás elnyerését nem 
remélhetjük. Mivel azonban az akadémia fenntartása az eddigi keretekben, 
esetleg azon túl is újabb anyagi áldozatokat követel, mivel továbbá megálla
pítandó az egyetemes egyház anyagi hozzájárulásának mértéke és természete, 
szükségesnek látjuk ezen kérdések kimerítő tárgyalások alapján történő teljes 
megvilágítását. A főiskolai nagybizottság ezen kérdések tanulmányozására egy 
külön bizottság kiküldését javasolja. Ezzel kapcsolatban bejelentem, hogy a 
theol. akadémia anyagi helyzetére, fenntartási szükségleteire vonatkozó mun
kálatot elkészíttettem s amennyiben az egyházkerület határozata a javasolt 
bizottságot tényleg megalakítja, úgy azt tárgyalás alá vétetem. Sajnálattal jelen
tem azonban, hogy az egyetemes egyháznál mindeddig nem volt tisztázható 
a theol. akadémia segélyének ügye.

1917. évi szeptember hó 27-én és 29-én résztvettem a szak- és lelkészi 
vizsgálaton, úgyszintén 1918. évi junius hó 18-án tartott szakvizsgálaton is. 
Az első alkalommal vizsgálatot tett 11 hallgató, kik közül 11-et szeptember 
hó 30-án lelkészekké avattam. 1918. évi junius hó 18-án szakvizsgálatot tett 
5 hallgató.

Sajnálattal jelentem, hogy theol. akadémiánk kiváló, tudós tanárát Dr. 
Profile Károlyt a theol. akad. nagybizottsága a pozsonyi theol. akad. tanárává 
választotta. Távozása akadémiánk érzékeny veszteségét jelenti. Hálásan em
lékezünk meg eddigi értékes működéséről s további munkálkodására Isten 
gazdag áldását kérjük. J

Ezzel kapcsolatban jelentem még, hogy Prőhle Károly akad. tanár ur a 
nagy lakáshiány miatt állása elfoglalására egy évi halasztást kért. Örömmel 
tudatom továbbá, hogy Bancsó Antal akad. igazgató hajlandó tanári állását 
még egy évig megtartani. így tehát a jövö tanévben soproni akadémiánkon 
minden katedra be lesz töltve.

b) A soproni főgimnáziumban az elmúlt iskolaévben a növendékek száma 
286 volt. ezek közül evangélikus 85'5x Az intézetben 1917. évi december 
hó 5 —6.-án tartottam látogatást, ügy ezen, mint a többi iskolákban minden 
tanárnál legalább egy órát töltöttem, hogy a lehetőség szerint a tanárok egyé
niségét is megismerhessem. Ezen alkalommal meglátogattam az ifjúsági ön
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képzőköröket, nevezetesen a Magyar Társaságot, Ifjúsági Diákszövetséget és a 
Zenekört. Úgy a tanórákon, valamint az ifjúsági önképzőkörökben kedvező 
benyomást nyertem tanintézetünk munkálkodásáról.

A tanulók létszáma még mindig esést mutat.. Remélhető ugyan, hogy a 
múlt tanév szeptember havában újból életbeléptetett s Benkő Géza ur hálára 
kötelező jósága által fenntartott tápintézet ellensúlyozó hatását a jövő tanév
ben még inkább érvényesíti, mégis tanintézetünk újabb megerősödését csakis 
a Diákotthon felállításával várhatjuk. Sopronban a megélhetési és lakásviszo
nyok súlyosak. Az élelmezési nehézségeket megszüntetheti az életrevalósággal 
vezetett tápintézet, de a háború után is megmaradó vagy talán fokozódó la
kásnehézségeket csakis egy internátus létesítése szüntetheti meg. Addig is, 
mig e tekintetben az iskolafenntartó egyházkerület és egyháztársadalom köz
reműködésével valami döntő intézkedés történik, felhívtam a tanintézet tanári 
karát, hogy a tanuló növendékek lakásait az eddiginél is nagyobb mértékben 
ellenőrizze, az egyes tanulókról külön törzskönyvet vezessen s abban a ta 
nulók látogatása idejét és a nyert tapasztalatokat bevezesse.

c) A  soproni ev. tanítóképző intézetet 1917. évi december hó 7—8. 
napjain látogattam meg. Ugyanekkor résztvettem a Pálffy-kör gyűlésén. A növen
dékek száma 72 rendes növendék és 35 tanfolyamhallgató. A tanári kar mun
kálkodásáról kedvező jó benyomást nyertem. Fájdalom, az épület kicsinysége 
és elhanyagoltsága sok leküzdhetetlen akadályt állít az intézet működése elé.

d) A kőszegi leányközépiskolát december hó 13—14. napjain látogattam 
meg és a tanórákon kivü' részt vettem a Belmisszió Kör közgyűlésén is. 
Örömmel jelentem, hogy az uj tanerőkkel kiegészült tantestület mindent el
követ iskolánk felvirágoztatásáért. Látogatásom alkalmával különös gondot 
fordítottam a gimnáziumi V. osztálynak tanulmányozására. Benyomásaim itt 
is a lehető legkedvezőbbek Növendékeink örömmel és látható gyönyörűség
gel teljesítik feladatukat. Az intézet különben is gyönyörű fejlődést mutat Az előző 
évvel szemben növendékeinek száma negyvennel emelkedett. Az internátusbán 
71 növendék volt elhelyezve, ezek közül 46 evangélikus. Az internátus belső 
életét, háztartásvezetését szintén megvizsgáltam s rendben találtam. Sajnálattal 
kell azonban megemlítenem, hogy az intézet szertára hiányos, úgy hogy az 
mielőbb kiegészítést kiván. Az internátusra vonatkozólag a fürdőhelyiségek 
létesítését tartom égetően szükségesnek.

e) A felsőlövöi főgimnáziumban és tanítóképző intézetben 1918. évi május 
hó 28. és 29. napjain tartottam iskolalátogatást. Mindkét helyen a tanórákon 
kívül résztvettem az ifjúsági önképzőkörök gyűlésein Örömmel és hálával
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emlékezem meg e helyen is a tapasztalt munkálkodásról. Az elmúlt évben a 
főgimnáziumnak 258 növendéke volt, ezek közül evangélikus 119. Emelkedés 
az előző évhez képest 58. A tanítóképző intézetben 44 növendék volt, közöt
tük evangélikus 24

Az egyházkerület közgyűlése bizonyára örömmel értesül arról, hogy a 
felsőlövői tanítóképző intézet fenntartósága az intézet jövendőjének biztosítása 
és az intézet fejlesztése céljából nemes lelkesedéssel külön tanítóképző inté
zeti internátus létesítését határozta el. A külön internátus a jövő tanév ele
jén már megnyílik. A növendékek a főgimn. közélelmezésében nyernek ellá
tást. Azonban a növendékek a vasi-felső egyházmegye összes gyülekezeteinek 
készpénz és terményben hozzájárulásából tekintélyes kedvezményeket nyernek. 
Ezen a cimen 5 évre mintegy 8—10.000 K érték van biztosítva. Egy növen
dék lakás és tápintézeti dija körülbelül havi 40 K-ra emelkedik. Hiszem és kívá
nom, hogy az iskolafenntartóság eme örvendetes elhatározása korszakalkotó 
legyen a felsőlövői tanítóképző intézet életében.

f)  A bonyhádi főgimnáziumot április hó 30-án és május hó 1-én láto
gattam meg, mely alkalommal az egyes tanárok munkálkodásán kívül a Pe- 
tőfi-önképzőkör és Ifjúsági Belmisszió Egyesület munkálkodását is megszem
léltem Az intézet úgy növendékeinek hatalmas számát, valamint az intézet 
benső szellemét illetőleg is gyönyörű fejlődést mutat. A növendékek száma 
évek óta emelkedett. Ez évben a növendékek száma 421 volt, kik közül 92 
az internátusbán nyert elhelyezést. Az internátus nagyon megnöveli a fej
lődési lehetőséget. A múlt tanévben évi 697 K-ért bennlakást, élelmezést, 
(napi 5-szöri étkezés) mosást stb. biztosított a növendékeknek.

11. Főigazgatói látogatások. Egyházkerületünk fenntartósága alá tartozó 
iskoláinkban végezett főigazgatói látogatások jegyzőkönyvéből tájékozásul ide
iktatom azon pontokat, melyek az iskolafenntartóság figyelmét és esetleg in
tézkedését igényelik.

a) Soproni főgimnázium. „Az osztálytermek, minthogy a falakat semmi
féle szemléltető kép nem teszi változatossá, kissé rideg benyomást tesznek. 
A katonai lefoglalás nyomai az átnedvesedett, megrongált falakon nagyon 
meglátszanak. A tanítási órákon tapasztaltakkal, ami a tanári kar előadási 
módját, az órák vezetését illeti, általában megvagyok elégedve. Örömmel lát
tam, hogy úgyszólván kivétel nélkül belevonják tanításukba az egész osztályt, 
a tanuló figyelmét állandóan ébren tartják, ami az osztály figyelmének is elen
gedhetetlen feltétele.“
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b) Kőszegi leányközépiskola. „Az intézeti épület céljának általában meg
felel, ami a tanulóknak jelenleg az osztálytermekben való elhelyezését illeti, 
kivéve egy-két osztálytermet. Amennyiben azonban az intézet uj osztályokkal 
bővül, megfelelő helyiségekről kell gondoskodni. A termek világosak, szellő 
sek, tiszták, a folyosókon és általában az intézet minden helyiségében példás 
tisztaságot, rendet találtam. A lépcsőházak, folyosók, osztályok ízlésesen el
helyezett és igen jó, finom kivitelű szemléltető képekkel bőségesen el vannak 
látva, amelyeknek nagy részénél azonban a magyar felírás hiányzik. Nincse
nek azonban az intézetnek szertárai és előadói helyiségei, ami most csak 
azért nem olyan szembeszökő, mert a szertári felszerelések se állanak egyál
talában középiskolai fokon A természetrajzi, természettani és vegytani felsze
relések, — leszámítva egy osztályteremben elhelyezett ásványgytijteményt — 
mindössze egy teremben vannak összerakva, rendszertelenül. A tanári könyv
tár a tanári szobában van elhelyezve és gondosan elrendezve.“

„A könyv és szertárak leltárai nincsenek szabályosan, rendszeresen ve
zetve, beszerzések a háborús nehézségek miatt a f. tanévben mindent össze
véve alig 400 kor. értékben történtek E tekintetben, amennyiben az intéz-1 
leánygimnáziummal óhajt bővülni mind helyiség, mind felszerelés, mind. 
pedig szertárak és könyvtárak vezetése szempontjából gyökeresen meg kell 
változnia.“

„A tanítási órákon tapasztaltakról általában megelégedéssel nyilatkozha- 
tom. Az osztályoknak úgyszólván minden tanulója birtokában van a lényege
sebb tudnivalóknak. A tanári kar nyugodtan, szeretettel kezeli a kikérdezése
ket. Az internátus összes helyiségeiben példás rendet, ragyogó tisztaságot 
találtam. A növendékek studium és étkezés alatt egyaránt felügyelet mellett, 
igen nyugodtan, szépen viselkedtek.“

12. A kőszegi leány közép iskolát'a vonatkozólag jelentem, hogy a vall. és 
közokt. miniszter ur 1917. évi szeptember hó 20-án kelt 116618917. sz. le
iratában válaszolva a leánygimnázium elismertetését és segélyezését kérelmező 
felterjesztésemre a következő kijelentést tette: „minthogy az intézet fennállását 
sem országos'műveltségi, sem fontos helyi érdekek nem kívánják, az állam
segélyt és állami fizetéskiegészitést a középisk. törvény 47. § alapján még 
az esetben sem helyezhetném kilátásba, ha a törvényhozás a jövőben az 
újabban keletkező leányközépiskolai tagozatok állami segélyezését lehetővé 
tenné. Ennek folytán a most megnyitott leánygimnázium csakis úgy lesz fenn
tartható s számára nyilvánossági jogot csakis akkor helyezhetek kilátásba, ha 
a 86100,916. sz. rendelettel kibocsátott Szervezet és Rendtartásban előirt

WM
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feltételek teljesittetnek s az uj tagozat fenntartásával járó összes költségeket 
a fenntartó fogja fedezni. Kívánatosnak tartom tehát, hogy a fenntartó egy
házkerület a leánygimnázium létesítésének, illetőleg fenntartásának kérdését 

'anyagi erejének gondos számbavételével újból megfontolás tárgyává tegye“.
Mivel a miniszter ur fent hivatkozott leirata a postán elveszett s ennek 

másolatát csak 1917. évi december hó 28-án kaptam meg, válaszomat 1918. 
évi január hó 17-én 5 918 V. sz telterjesztésemben adtam meg. A vall. és 
közokt. miniszter ur ezen felterjesztésemre 1918. évi május hó 7-én kelt 
55904 918. V sz. leiratában válaszolt. Ebben kijelenti ugyan a kultuszkor
mány, hogy jelenleg az uj leányközépiskoláknak semmiféle államsegélyt nem 
biztosíthat s igy az épület, szertárak felszerelése, tanárok fizetésének biztosí
tása az egyházkerület gondját képezi, — mégis leiratát a következő kijelen
téssel fejezi be: „Végül tisztelettel megemlítem, hogy amennyiben idővel az 
uj leányközépiskolák s az összes tagozatok állami támogatása lehetővé tétet
nék, az addig nyerendő tapasztalatok alapján a kőszegi leánygimnázium szük
ségességének és állami támogatásának kérdését is készséggel fogom újabb 
vizsgálat és megfontolás tárgyává tenni“.

Jelentem végül, hogy a kultuszkormány 1918. junius hó 20-án kelt 
103366 918-V. sz. leiratában kőszegi leányközépiskolánknak az 1917 18. tan
évre a nyilvánossági jogot megadta.

Kötelességszeriileg rámutatok arra, hogy kőszegi leányközépiskolánk 
ügyének tárgyalásánál nem találtuk meg a kultuszkormány részéről azt a 
méltányos megértést s iskolapolitikánknak elismerését, melyet egyházunk min
denkor jogosan várhat az államhatóság részéről. 1918 évi junius hó 17-én 
kelt 1847 918—V. sz. felterjesztésemben egyházunk érdekében rá kellett mu
tatnom arra, hogy mig a kultuszkormány nem látja országos műveltségi ér
deknek a kőszegi leánygimnázium felállítását, addig hozzájárulásával lehetővé 
teszi, hogy a kolozsvári állami leánygimnázium mellett egy r. kath. leány
gimnázium is létesüljön, sőt azt állami segítséggel támogatja s még előbb 
engedélyezte a soproni r. kath leánygimnáziumot, holott ezen városban is 
volt állami leányközépiskola. Ugyancsak egyházi érdekből kénytelen voltam 
rámutatni arra is, hogy kőszegi leányközépiskolánk ügyében már akkor foly
tak a kultuszkormánnyal a tárgyalások, midőn a leányközépiskolák reformja 
még meg sem született. Mindenesetre bántó igazságtalanság, midőn a kul
tuszkormány leányközépiskolánk elismerését halasztja, ezenközben Dunántúlt 
minden oldalról ellátja hasonló jellegű leányközépiskolákkal s végül erre 
hivatkozással feleslegesnek ítéli a kőszegi leányközépiskola fenntartását.
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Azon reménységemnek adok kifejezést, hogy a kultuszkormányt sikerül 
a kőszegi ev leányközépiskolát illetőleg más meggyőződésre vezetni. Remélem 
azt is, hogy egyházunk a jövendőben nem nélkülözi tanintézeteivel szemben 
azt a jóakaratot, melyet az intézetek elvégezett munkája, szükséges volta és 
a más egyházaknak juttatott támogatásnak megfelelő viszonosság alapján 
jogosan remélhet.

13. A theol. akadémia ügye. Azon meggyőződéssel szemben, mely 
akadémiánknak a pozsonyi theol. akadémiával való egyesítését nemcsak anyagi, 
hanem egyszersmind a lelkészképzés céljából sürgeti, mozgalom indult 
meg a theol. akadémiának fenntartása érdekében. Ezen fontos kérdés meg
ítélésénél az akadémia fenntartását követelő érzelmi momentumok mellett 
nem mellőzhetjük annak egyetemes jellegű és az egyházkerületet ugyancsak 
közelről érintő különös szempontjait. Az akadémia egyszerű fenntartása nem 
oldja meg a kérdést. A lelkészképzés nívójának emelése az akadémia fejlesz
tését követeli. Ez az egyetemes nézőpont, mellyel számot vetni az egyházke
rület lelkiismeretbeli kötelessége. Szem előtt kell tartanunk továbbá az egy
házkerület anyagi teherbírását is és számot kell vetnünk azzal, hogy az aka
démiának nemcsak fejlesztése, de mostani formájában való fenntartása is 
újabb áldozatot kíván egyházkerületünktől A rendkívüli háborús viszonyok 
már eddig is szükségessé tették, hogy a theol. akad. tanárok háborús segélye 
más anyagi forrás terhére szavaztassák meg. Ezenkívül is előttünk áll a 
theol. akad. épület felép tésének a kérdése. Mihely soproni főgimnáziumunk 
mostani épületéből kíköltözködhetik s megépítheti tervbe vett uj épületeit, 
egyházkerületünknek gondoskodnia kell a theol. akad. megfelelő elhelyezé
séről .

Tájékoztatás céljából a theol. akad jövedelmeiről és szükségleteiről a 
következő összefoglaló kimutatást közlöm :

I.
A theol. akad. /övedelmei norm, viszonyok között.

1. A la p í tv á n y i  j ö v e d e l e m .............................................................................................. 1 2 .5 0 0  K
2. G y ü le k e z e t i  j á r u lé k o k

a) á l t a lá n o s  . . . 5 8 0 0  K
b) S o p r o n  k ü lö n  . 1 4 0 0  ........................................................................... 7 .2 0 0  „

3 . E g y h á z k e r ü l e t i  s e g é l y .............................................................................................  3 .0 0 0  „

Á tv ite l ,  , 2 2 .7 0 0

ÍMRím » •••- áfe a i -
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»

4  E g y e te m e s  s e g é ly  Á th o z a t  . . 2 2 .7 0 0  „
a) s e g é ly  a  s z e r v e z e t  é r t e lm é b e n  9 .9 0 0  K
b) é v i s e g é l y ........................................  2 .2 0 0  „
c) f i z e t é s k i e g é s z i t é s ........................... 1 3 .9 0 0  „ . . .  . . 2 6 .0 0 0  „

5 . A  k ö z ig a z g a tá s i  p é n z t á r  j á r u lé k a  a  s z o lg a  f iz e té s é h e z  . ■ 5 0 0  „
6 . H a l lg a tó k  d i j j a i .............................................................  ............................  1 -500  „

Ö s s z e g  . 5 0  7 0 0  K

II
A theol akad. kiadásai norm, viszonyok között.

1. T a n á r o k  j a v a d a lm a z á s a
a) t ö r z s f i z e t é s e k .....................1 8 .2 0 0  K
b) l a k b é r e k ..............................  4 .0 0 0  „
c) k o r p ó t lé k o k  . . . . . . . .  7 .2 0 0  „
d) ja v a d a lo m k ie g é s z i té s e k  . . . 1 3 .9 0 0  „ .............................

2 . O r v o s ,  k ö n y v tá r o s  t i s z t e le td i ja  . . . . . . . .
3 . É n e k , z e n e ,  t o r n a t a n i t á s .............................................................
4 . S z o lg a  d í ja z á s a  . . . . . . .  ......................................................
5. N y u g d i j j á r u l é k o k ...............................................................................................
6  F ű té s ,  v i lá g í tá s ,  v í z f o g y a s z t á s ...............................................  . .
7. T i s z to g a tá s ,  j a v í t á s ..............................................................................................
8 . B e r u h á z á s ..................................................................................................................
9  I r o d a i  k ö l t s é g ,  h iv a ta lo s  u ta z á s o k  s t b ......................... ....... . . .

Ö s s z e g  .
Ili ‘

\
. 4 3  3 0 0  K

4 0 0  „ 
5 0 0  „ 
9 0 0  „ 

2.200 „ 
1.200 „ 

7 0 0  „ 
1 .0 0 0  „ 

5 0 0  „ 

5 0  7 0 0  K

A háborús állapotok által előidézett költségnövekedés.
1. F ű té s ,  v i l á g í t á s  s t b ........................................................................................................ 8 0 0  K
2. I r o d a i  k ö l t s é g e k  s t b  .................................  3 0 0  „
3 . C s a lá d i  p ó t l é k s z e r ü  d r á g a s á g i  s e g é l y e k ...........................................  1 .2 0 0  „
4 . H á b o r ú s  s e g é l y e k .................................................................................................... IC.0 0 0  „

Ö s s z e g  . . 1 2 .3 0 0  K
IV.

A háborús állapotok által előidézett jövedelem-apadás 
A  h a l lg a tó k  d i j j a i n á l ............................................................................................... 1.000 K

V .
A háborús állapotok által előidézett hiány 1 3 .3 0 0  K
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14. A soproni tanintézetek iij épületének kérdése. A soproni tanintézetek 
mindegyike építés előtt áll. A főgimnázium és tanítóképző intézet számára a 
kormány kilátásba helyezte, sőt megállapította az építési államsegélyt. Az 
egyházkerület is állást foglalt e kérdésben, kidolgozta a terveket, kijelölte és 
megszerezte az építéshez szükséges telkeket. A háború okozta nagy építési 
nehézségek bizonytalan időre kitolják a tervek megvalósítását. De egyébként 
is szükséges ezen tervek és megálhpodások revízió alá vétele. Az állam ré
széről szükséges az építési államsegély új, megfelelő összegben való meg
állapítása. Saját részünkről szükségesnek tartom az épület elhelyezése kérdé
sének újabb revízió alá vételét A főgimnázium és a főgimnáziumi internátus 
részére kijelölt és megszerzett területet ezen célra alkalmasnak tartom Annál 
kevésbbé elégít ki a tanítóképző intézetre vonatkozó tervezet, mely a célsze
rűtlennek bizonyult régi épülettel s az új épület részére kijelölt kedvezőtlen 
fekvésű telekkel operál. Legmegfelelőbbnek találnám, ha a tanítóképző intézet, 
valamint — amennyiben az egyházkerület a fenntartás mellett dönt, — a 
theol. akadémia is a főgimnáziummal egy telken építtetnék meg, természete
sen mindegyik a maga külön önállóságában, mégis külsőleg is kifejezvén a 
három önálló tanintézet erőteljes kapcsolatát és egységét. A közélelmezés 
olcsóbbá tétele szintén ezt a megoldást ajánlja, sőt követeli. Ezen meggyő
ződéstől vezettetve, megteszem az intézkedést, hogy a tanintézetek és iskolai 
bizottságok az építési terveket újabb tárgyalás alá vegyék.

15. A kulturadó terve. Múlt évi püspöki jelentésem 7. pontjában rész
letesen szólottám iskoláink anyagi helyzetéről és jövendő szükségleteiről. Rá
mutattam a gyülekezetek hozzájárulásának eddigi elégtelen voltára s utaltam 
arra, hogy az 1875-bdn történt szükséglet- és kivetésniegállapitás ter
mészetszerűleg elégtelen iskoláink mostani szükségletének fedezésére és igy 
az elavult és elégtelen kivetés nem biztosíthatja iskoláink megfelelő munkál
kodását és fejlődését. Az egyházker közgyűlés 20. pontjában elvileg elfogadta 
a felvetett kulturadó eszméjét s megbízta a részletes javaslat elkészítésével 
az egyházker. pénzügyi bizottságot. Az egyházker. pénzügyi bizottság ma
gáévá tette az egyházkerület főszámvevőjének erre vonatkozó munkálatát, 
melyet tekintettel a kérdés rendkívüli fontosságára, a kér. pénzügyi bizottság 
javaslatával együtt egész terjedelmében ide iktatok:

„A ni. é. egyházker. közgyűlés a jkv. 20. pontja értelmében megbízta 
a p. ü. bizottságot, hogy a kér. tanintézetek fenn- és megfelelő színvonalon 
tartásához okvetlenül szükségesnek mutatkozó „kulturadó‘‘-ra vonatkozólag 
terjesszen elő javaslatot.



Gyülekezeteink a kér. tanintézetek fenntartásához ezidőszerint az 1876- 
ban (1875 évi egyházkor, közgyűlési jkv. 43. p.) életbeléptetett adózási rend
szernek megfelelően a következő évi összegekkel járulnak : a theol akadémia 
fenntartásához 5791, a főgimnáziuméhoz 5590, a tanítóképző intézetéhez 9179, 
a felső leányiskoláéhoz 1250, a főiskolai tápintézetéhez 1866 K, összesen 
23676 K-val. Ezen hozzájárulási összegek megfelelőek voltak ezelőtt 40 esz
tendővel, de a mai viszonyok között, amikor a theol akadémia fenntartási 
költségei meghaladják a 60.000, a főgimnáziuméi a 100 000, a tanítóképző 
intézetéi a 60.000, a felsőleányiskoláé a 180.000, a tápintézetéi a 140.000, 
összesen a félmillió koronát, csak igen jelentéktelen összegeknek tekint
hető.

Ilyen körülmények között aztán a kér. tanintézeteknek — különösen 
azoknak, melyek fenntartásához nem volt hajlandó tetemes segéllyel hozzá
járulni az állam, vagy az egyházegyetem - -  a legszegényebb viszonyok 
között való fenntartása is csak tulajdonképen teljesen más célra szolgáló 
államsegélyek felhasználásával volt lehetséges. így például a tanítóképző in
tézet s a felső-leányiskola csupán figyelmen kívül nem hagyható szükség
leteinek fedezésére az utolsó időkben évenként már 50.000 K-át meghaladó 
összeget kellett felhasználni az egyházkerületi és az 1848 XX. t. c értelmé
ben nyert közigazgatási államsegélyből.

Ez az állapot nemcsak az igy teljesen bizonytalan alapokra helyezett 
tanintézetek egészséges fejlődését teszi lehetetlenné, hanem káros hatását az 
anyagi eszközök elvonásával az egyházi munka más ágaiban is érezteti.

A gyülekezeteknek a kér. intézetek fenntartásához való hozzájárulása 
azonban az idők folyamán a megváltozott viszonyokhoz képest nemcsak va
lósággal jelentéktelenné, hanem a hozzájárulási összegnek az egyes gyüle
kezetekre való kivetése szempontjából teljesen igazságtalanná is váit.

Gyülekezeteink fizetnek évente főiskolai és közigazgatási járulékok címén 
25362, tápintézeti járulékok címén 1866, gyámoldai járulékok címén 3295, 
egyetemes közalapi járulékok címén pedig 10226 K át, vagyis összesen 
40799 K-át. Ezen adó az egyetemes közalapi járulékok legutóbbi kivetésénél 
alapul vett s igy\ uj adókivetésnél igazságos alapnak tekinthető állami adó
összegek 2 % át teszi. Az egyes gyülekezetek között való elosztása azonban 
annyira aránytalan, hogy vannak gyülekezetek, amelyek állami adójuknak 
csak egy, s ezekkel szemben olyanok, amelyek állami adójuk 5—6 X-ának 
megfelelő összeggel járulnak a közös terhek viseléséhez.
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Ezen igazságtalan állapot megszüntetése és egyúttal a négy járulék- 
pénztárnrjk gyakorlati szempontból igen előnyös egyesítése céljából kimon
dandó volna és pedig, miután a gyülekezetek által már elfogadott, illetőleg 
megajánlott összeg változatlanul hagyása mellett csak a kivetés revíziójáról 
van szó a kerületi közgyűlés hatáskörében, hogy a gyülekezetek a jövő évtől 
kezdődöleg főiskolai és közigazgatási tápintézeti, gyámoldaí, továbbá egyete
mes közalapi járulékok kivetésénél alapul vett állami adójuk 2 X-át tartoz
nak a kér. pénztárba befizetni Az ily módon együttesen kezelt gyülekezeti 
árulékok címén a mellékelt részletes kimutatás szerint befolyó 40904 K 86 f 
áttétele, illetve folyósítása az egyes érdekelt pénztárakba az azok addigi, ré
szesedéseinek megfelelő összegekben volna eszközlendő.

A gyülekezeteknek a kér. tanintézetek fenntartásához való ilyenképen 
szabályozott hozzájárulása most már igazságos volna, de sem.niképen sem 
elegendő. Figyelmen < kivül hagyva az egyházegyetem által némileg 
segélyezett theol. akadémiának s az állam által hathatósan segélyezett 
főgimnáziumnak szükségleteit, a tanítóképző-intézetnek, továbbá a fejlődő 
felső leányiskolának el nem kerülhető kiadásai az eddigi dotáció mellett nem 
fedezhetők, illetve csak úgy, hogy hozzá voltaképen más célra szolgáló pénz
összegeket használ fel Ezen eljárással azonban előreláthatólag csak ideig 
óráig állhatunk helyt. Nevezett iniézeteink fennmaradását csak a gyülekezetek 
és egyesek állandó áldozatkészsége biztosíthatja.

A tanitóképezde rendszeresített jövedelmeiből már nem fedezhető szük
séglete a háború előtt való esztendőben 15000, a felső leányiskoláé pedig
20.000 K-ra rúgtak. A háború rendkívüli kiadásaival ezen összegek felszök
kentek 20.000, illetve 30.000 K-ra, úgy hogy a háborús szükségletektől elte
kintve a tanitóképezdénél legalább 17.000, a felsöleányiskolánál pedig lega
lább 23.000 K-nak fedezéséről kell gondoskodni. E 40.000 K fedezése a gyü
lekezetek újabb 2 %• os tehervállalása utján volna lehetséges.

A főiskolai tápintézet gyülekezeti járulékok címén ezidőszerint 1866 K-ban 
részesül. Ezen intézet fennmaradása úgy a theol. hallgatók, mint a főgimná
ziumi tanulók s tanitóképezdei növendékek nagy részének szempontjából elha
tározó fontosságú. A jövőben az élelmiszerek árának nagymérvű emelkedésé 
folytán a tápdijak tetemes emelésével is csak a nyújtott élelmezés minőségének 
leszállítása mellett lesz a deficit elkerülhető. Méltányos volna az intézet nehéz
ségeinek legalább oly mértékben való könnyítése, hogy a nyújtandó tápdij 
segélyek a gyülekezeti járulékokból való magasabb összegű részeltetés utján 
fedeztetnének. Ez lehetséges volna a gyülekezetek újabb megterheltetése nél



kül, ha tekintettel azon körülményre, hogy a közigazgatási államsegély telje
sen elegendő a kerületi közigazgatás költségeinek fedezésére, a gyülekezeti 
járulékokból eddig a közigazgatási pénztár javára fordított 3550 K a jövőben 
a tápintézet javára rendeltetnék.

A gyülekezetek 2 x-os régi és 2 X-os uj, összesen 4 X-os egyházkerü
leti adói címén befolyna mellékelt részletes kimutatás szerint 81809 K 72 f, 
amely a következőleg volna felhasználható:
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1. A kerület közalapi járuléka 9714 K 50 f
2. A Gyámolda illetménye 3300 K
3. A tápintézet illetménye 6500 K
4. A theol. akad. illetménye 5800 K
5. A főgimn. illetménye 5600 K
6. A tanítóképző illetménye 26200 K
7. A felső leányisk. illetménye 24300 K
8. A közalapi tartalék növelésére 395 K 22 f

összesen 81.809 K 72 f

A gyülekezetek újabb 2 X-os tehervállalása szorongatott tanintézeteink
nek néhány lélekzetvételnyi életet biztosítana, de nem biztosítaná egyúttal 
helyes fejlődésük lehetőségét s a nagy költséggel fenntartott s gondosan fel
szerelt állami és más felekezeti intézetekkel szemben a versenyképességüket. 
Felszerelés tekintetében intézeteink egyike-másika szinte lehetetlenül szegé
nyes. Évtizedek mulasztásainak pótlására ismét csak a gyülekezetek áldozat- 
készsége adhatja meg az eszközöket. S végül nem szabad elfelejtkezni a szo
rosan véve nem kerületi fenntartás alatt álló, de mégis kerületünkben közös 
célért küzdő gyülekezeti és esperességi tanintézetek néhézségeiről sem. Külö
nösen a felsőlövői tanintézetek nagyon rászorulnak a kerület támogatására.

A saját intézeteinek a kor követelményeihez mért felszerelésére és a terü
letén működő gyülekezeti és esperességi intézetek hathatós támogatására ke
rületünk csak úgy volna képes, ha gyülekezeteink hajlandóknak mutatkozának 
a tárgyalt 2 X-os adóemelésen kivtil még 2 Xot magukra vállalni. Ezáltal 
a mellékelt részletes kimutatás szerint évente rendelkezésésére állana kerüle
tünknek újabb 40904 K 86 f, amelyet, — hovaforditása felett évenként hatá
rozván — mindig a legsürgősebb szükségletek fedezésére fordíthatna.
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u_ K f. K i i' ST3 £ K f.

1 Győri . • . . . .

---  . ..

4530 60 240021 ____
1 -3 6  — 
- 4 0 1 4800 42

2 Kemenesaljái . . . 3133 91 142426 — 0 - 5 0 -
- 3 5 8 2848 52

3 Somogyi . . . . 1779 19 113445 —
0  5 0 -  
- 3 5 5 22Ç8 90

4 Soproni alsó . . . 2906 47 154826 — 110-
- 2 5 9 3096 52

5 Soproni felső . . 5446 29 331235 —
0  5 0 -  
- 3 3 6 6624 70

6 Tolna—bar.—som. . 8847 56 441144 — < 0 5 0 -
- 3 2 6 8822 88

7 Vasi felső . . 5179 93 221626 — 0 5 0 -
- 5 3 6 4432 52

8 Vasi közép . . . 4439 82 224511 — 1 -6 5  -  
- 2 8 4 4490 22

9 Veszprémi . . . 3804 — 153216 — 1 4 1  —  
- 6 - - 3064 32

10 Z a l a i .................... 681 64 22793 — 12 0 5 -  
- 4 ' 3 5 455 86

Összesen 40749 41 2045243 — — 40904 86

A pénzügyi bizottság határozati javaslata a következő :
Az egyházker. közgyűlés kimondja, hogy a gyülekezetek a jövő évtől 

kezdve főiskolai és közigazgatási, valamint tápintézeti, gyámoldai és egyetemes 
közalapi járulékaikat együttesen az egyetemes közalapi járulékok fizetésénél 
alapul vett állami adójuk 2 X-ának megfelelő összegben tartoznak a kerületi 
pénztárhoz befizetni, utasítja a számvevőt s pénztárost, hogy az igy befolyt 
40904 K 86 f-t ideiglenesen a „Letétpénztárban“-ban kezelve, onnan az 
eddigi, csak némileg kikerekitett következő összegekben folyósítsák :

a közig, pénztár illetménye 
a gyámoldai pénztár illetménye 
a tápint. pénztár illetménye 
a theol. akad. pénztár illetménye

y
3600 K ^  
3300 K 
1900 K 
5800 K

Átvitel: 14600 K
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Áthozat 14600 K
a főgimnáziumi pénztár illetménye 
a tanitóképezdei pénztár illetménye 
a felső leányisk. pénzt, illetménye 
a kér. egyetemes közalapi járuléka 
a közalapi tartalék növelésére

5600 K 
9200 K 4—
1300 K +
9714 K 50 f /  

490 K 36 f ✓
40.904 K 86 f

Felszólítja a gyülekezeteket, hogy a tanítóképző-intézet s felső
leányiskola el nem kerülhető szükségleteinek fedezésére még 2 #-os, a 
kerületben működő összes intézetek időnként való segélyezésére pedig külön 2 
% -os uj adóterhet vállaljanak magukra, nemcsak az egyház érdekében nagy 
szolgálatokat végző tanintézetek kellő színvonalon való tarthatása céljából, 
hanem azért is, hogy az ily módon felszabaduló, eddig kénytelenségb'ől 
többé-kevésbbé illetéktelenül felhasznált tekintélyes összegekkel szegényebb 
gyülekezeteinknek és egyéb egyházi intézményeinknek lehessen az eddiginél 
hathatósabb segítséget nyújtani.“

Közöltem a javaslatot egész terjedelmében, hogy ezáltal alkalmat adjak 
az egyházkerület tagjainak arra, hogy azt már most előzetesen tanulmány tárgyává 
tegyék s vele szemben véleményüket kialakítsák.

16. A felekezeti tanárok státuszrendezése. Örömmel jelentem, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1918. évi 192000 918. számú 
rendeletével a felekezeti középiskolai tanárok fizetését az állami tanárok fize
tésével egyenlővé tette. Ezen miniszteri intézkedés egyházunk régi óhajtásá
nak teljesülését, tanáraink előmenetelének egyenlő mértékű biztosítását jelenti. 
Szükségesnek látom, hogy egyházkerületünk a kultuszkorm4nynak ezen intéz
kedéséért külön is köszönetét mondjon.

17. A2 államsegély-szerződés betartása. A vall. és közokt. miniszter ur
1918. niárc. 28-án kelt 55177 918. sz. leiratában az állammal kötött szerződés 
minden pontjában való betartását sürgeti. Az iskolafenntartóságtól megkí
vánja a 2400 K fizetési minimum biztosítását, továbbá a szerződésileg meg
állapított fizetési osztályokba előléptetés betartását. Mivel ezen követelésnek 
középiskoláink megfelelni nem tudnak, részletes indokolással kértem a kul
tuszkormányt jelen követelésének felfüggesztésére. .A kultuszkormány junius 
hó 18-án kelt 85240 918 V. sz. leiratával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőlövői 
és bonyhádi főgimnáziumban a tanárok fizetését illetőleg a jelenlegi állapot 
fenntartassék. A soproni főgimnáziumra vonatkozólag azonban ragaszkodik 
ahhoz, hogy a fenntartó à szerződésben előirt fizetési fokozatokat 1918. jan.
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1-től kezdve okvetlenül betöltse, mert a fenntartó a jelen év folyamán mára 
maximális államsegély élvezetébe lép és ennélfogva a szerződésben a tanárok 
fizetését illetőleg vállalt kötelezettségeket teljesíteni tartozik. Megjegyzi a miniszteri 
leirat, hogy „amennyiben a fenntartó erre jelenlegi jövedelmi forrásai alapján 
nem volna képes, úgy a tandíj emelésével segíthet magán“. Tekintettel soproni 
főgimnáziumunk kedvezőtlen anyagi helyzetére, melyet a tandijemelés csak 
részben ellensúlyozhat, újabb felterjesztéssel kértem a kultuszkormányt fenti 
határozatának megváltoztatására.

18. A hadbavonultak helyettesítésének költsége. Tanintézeteink a háború 
kezdete óta hűséggel teljesitik hazafias kötelességüket. Tanáraink egy része 
kezdettől fogva katonai szolgálatot teljesít. Mivel a háború negyedik évében 
a helyettesítési költség oly összegre szaporodott melynek fedezésére az is- 
kolafenntartóság saját erejéből alig képes, mivel ezen elöirányzatlan helyet
tesítési költség az egyébként is szerény viszonyok között munkálkodó taninté
zeteinket felszerelési és fejlesztési lehetőségektől fosztja meg, külön felterjesz
tést intéztem a kultuszkormányhoz s árra kértem, hogy a hadbavonulf ta
nárok helyettesítési költségeinek fedezésére biztosítson államsegélyt, ameny- 
nyiben pedig erre a kultusztárca fedezetet nem nyújtana, úgy állapíttasson 
meg e célra a Hadsegélyző hivatal által megfelelő összeget. Ezen kérelmet 
élőszóval is előterjesztettem.

19. Népiskoláink működését igyekeztem tőlem telhetőleg biztosítani. Ha 
a tanitó-felmentési kérelemnél a katonai érdek elnémította az egyházi és kul
túrái érdeket, az esperes urak előterjesztése alapján állami tanerő kirendelését 
kértem. Az egyházkerület területén teljesen szünetelő iskolák száma 15 volt. 
De fájdalommal kell kifejezést adnom azon köztudatuak, hogy népoktatásunk 
ügye a hiányos tanítás következtében mérhetetlen sokat vészit.

ML Egyiiási élet.

20. A háború hatása. Kevés kivétellel megegyeznek az esperesi jelen
tések abban, hogy a négy év óta dúló háború rombolólag hat az egyházi, 
vallási és erkölcsi életre. A templomlátogatás gyérül, a házi áhitatosság az 
eddiginél is szórványosabb lesz. A vasárnapi munkaszünet felfüggesztése 
most mutatja káros és szomorú gyümölcsét. A templomi felszerelések rekvi- 
rálása is keserűséget támaszt a lelkekben s ellanyhitja az egyházi buzgóságot. 
Nagyon sok iskolaköteles iskolai oktatás nélkül marad, mert nincs ruhája, 
cipője, avagy idő előtti kenyérkereseti munkára fogják be. Ezzel együtt jár 
az ifjúság elvadulása.
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Egyházunk nem állhat meg ezen szomorú megállapításoknál. A való 
helyzet ismeretében meg kell keresnünk a javítás útját. A lelkészi és tanítói 
munka mindenkor az örökkévalóság követelése alá helyezett életszükségletből 
sarjadt ki. Bizonyos vagyok abban, hogy lelkészi és tanítói karunk a mostani 
felettébb nehéz időben is megtalálja azokat a munkaeszközöket, melyekkel a 
romokból egyházunk és népünk javára s az Isten nevének dicsőségére uj 
épületet tud emelni.

21.*Háborús célu adakozások. A rendkívüli idő ez évben is próbára 
tette gyülekezeteink és híveink áldozatkészségét. Különféle háborús célok 
zörgették meg ajtainkat : a háború által károsított lelkészek és tanítók segé
lyezésére, a balatonszabadi-i Hadiárva Gyermekszanatórium javára, a harc
téren tüdőbetegséget szerzett tanerők szanatóriumi elhelyezésére szolgáló 
ágyalapitványok céljaira, hősi halált halt katonáink sírjainak kegyeletes gon
dozására, küzdő katonáink karácsonyi ajándékaira, Az Erdélyi Pártfogó Egye
sület javára, a hazatérő hadifoglyok gyámolitására, végül a Vöröskereszt 
Egyesület javára gyűjtöttek gyülekezeteink, elemi és középiskoláink. Az isko
lák tevékeny részt vettek -a hadseregnek teapótló és gyógynövényekkel, to
vábbá fehérneművel való ellátása céljából indított nagy, országos akciókban s 
minden lehetőt elkövettek, hogy a VII és Vili hadi,kölcsön sikerét előmozdítsák.

Pontos számbeli adatokkal nem mutathatom ki gyülekezeteink és isko
láink áldozatkészségének nagyságát, de általánosságban bizonyságot teszek 
arról, hogy minden jótékony célu mozgalomból kivették részüket s anyagi 
képességükhöz képest jó szívvel adakoztak a haza és a jótékonyság oltárán. 
Mivel azonban az esperesi jelentésekhez csatolt rövid gyülekezeti jelentések 
rendesen csak azon adakozásról tesznek említést, mely a gyülekezet pénz
tárából utaltatott ki, helyesnek és szükségesnek tartom, hogy a gyülekezetek 
minden jótékony gyűjtést átvezessenek a gyülekezet számadási könyvén, hogy 
igy a gyülekezet áldozatkészségének teljesebb képe örökittessék meg.

22 Súlyos gondok. Aggodalommal mutatok rá azon körülményre, hogy 
a közel jövendő legtöbb gyülekezetünket súlyos gondok elé állítja. A faárak
nak mérhetetlen emelkedése, a természetben biztosított famennyiség megszer
zésének nehézsége súlyosan érintik a gyülekezetek költségvetését s ezzel együtt 
megnövelik a hívek eddigi adóterhét.

Súlyos gondot képez azon lelkésztestvérek helyzete, kik járandóságukat 
nem a gyülekezet egészétől, hanem az adófizető pároktól, vagy családoktól 
nyerik. Sok helyen a bevonultak családtagjai megtagadják a járulék megfize
tését. Velük szemben a jog rideg érvényesítése megzavarja a lelkipásztor és
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a gyülekezeti tag békességes viszonyát, a járandóság elengedése pedig érzé
kenyen érinti az egyébként is súlyos anyagi helyzetben küzködő lelkészeket. 
Szükséges, hogy egyházunk ezen kérdésre is kiterjessze figyelmét.

23. Ev. hadiárvák és hadiözvegyek. Tisztelettel bejelentem a közgyűlés
nek, hogy az ev. hadiárvákat és hadiözvegyeket gyülekezetekként összeirattam 
és számon tartom. A jelentések szerint mindenütt ev vallásu pártfogó és 
gondozó áll az ev. árvák és özvegyek mellett. •

24. Missziópontok és szórványok. A dombóvári és kaposvári gyülekeze
tek szervezése most van folyamatban és remélhetőleg a kultuszkormány a 
közel jövőben hozzájárul ezen gyülekezetek önállósításához.

A felsőcsalogányi gyülekezet szervezésének ügye ezen egyházkerületi 
közgyűlés tárgyát képezi. A múlt évi püspöki jelentésemben részletesén is
mertettem ezen gyülekezet-alakulás jelentőségét, most csak újból megemlítem, 
hogy lélekszáma 1300—1400, a mostani anyagyülekezettől való távolsága 
pedig 18 km. Ezen kérdésre bizalommal felhívom az egyházkor, közgyűlés 
figyelmét.

A szórványban élő hívek lelki gondozásának biztosítása céljából elren
deltem a hívek pontos törzskönyvezését. Az összes lelkészí hivataloktól 
jelentést kértem a szórványban lakók nevére, állására, lakóhelyére, gyermekeik 
nevelésére, vallására, életkorára, a látogatott iskolára, a hitoktatásra, konfir
mációra vonatkozólag, valamint azon körülményről is, hogy egyházunkkal mi
képen tartják fenn az érintkezést s a szórványgondozás céljából minő segítő
eszközökre lenne szükségük. Remélem, hogy a szórványok ezen törzsköny
vezése nemcsak a lelkészek részére könnyíti meg a szórványban lakó hívek 
számontartását és lelkigondozását, hanem egyszersmind nekem is lehetővé 
teszi, hogy a szórványgondozást ellenőrizzem s a szükséges eszközök elő
teremtéséről gondoskodhassál!!.

IV. Á lla m s e g é ly e k  ; e g y e s ü le t i  t e v é k e n y s é g  ; a v a tá s o k  s lb .

25. Segélyezések. Lelkészek segítése. A vall. és közokt. miniszter ur ez 
évben is folyósította a törvényszerű kongruát és korpótlékot kiegészítve eze
ket a törvényszerű családi, nevelési segéllyel és ruhabeszerzési segéllyel Mig 
azonban eddig az államsegélyek folyósítása egyházkerületenként történt, addig 
a jövőben az állam azt egyenként a lelkészek nevére, az illetékes adóhivatal
nál kívánja eszközölni. Meggyőződésemet, mely szerint a tervbeveti újítás
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egyházunk felfogásával ellentétben áll, idejekorán kifejezésre juttattam, de úgy- 
látszik a kezelési egyszerűsítés döntött e kérdésben.

Hálásan emlékezem meg arról hogy a ruhabeszerzési-segély megálla
pításánál a kultuszkormány részéről a legnagyobb előzékenységre és méltá
nyosságra találtam.

A Hadsegélyző Hivatal által megállapított s egyházkerületünknek jutott
50.000 K-át egy bizottság bevonásával kiosztottam s a felosztási tervezetet az 
egyházkerületi pénzügyi bizottság elé terjesztettem. Kérem a tervezet elfoga
dását.

Az egyetemes lelkészsegélyezésí alap bizottsága 1917. december hó
15-én tartott ülésében egyházkerületünk 33 lelkésze részére utalt ki összesen 
13500 K gyermeknevelési segélyt.

Az 191.7. évi egyetemes közgyűlés 12. jegyzőkönyvi pontjával azon lel
készek részére megszavazott összegből, kiknek tisztán készpénzfizetése a 2100 
K-át el nem éri, az egyetemes egyház elnöksége egyházkerületünk 5 lelkészé
nek szavazott meg összesen 1953 K segélyt.

Az Országos Hadigondozó Hivatal által a horvát lelkészek segélyezésére 
kiutalt 8000 K összegből egyházkerületünkhöz tartozó 4 horvátországi ev. lel
kész részesült egyenként 400-400 K ruházatbeszerzési segélyben.

Őszinte sajnálattal kell rámutatnom arra, hogy nyugdíjas lelkészeinkről 
mindeddig nem tudott egyházunk gondoskodni. A lelkészi nyugdíj még a 
béke időben is csak a legégetőbb szükségletek fedezésére volt elegendő. A 
háborúban pedig a puszta koldus-megélhetést sem biztosítja. Ezen kiáltó szük
ség, de másfelől azon meggyőződés, melynek folytán a nyugdijbavonult lelké
szeinket ma is lelkészi testületünk tagjainak érezzük, a múlt évben a lelkészek 
háborús segélyének terhére némi segítségben részesítette nyugdíjas testvérein
ket. Ezenkívül az egyet, nyugdíjintézet is némi segélyben részesítette őket. De 
mélyen fájlalom, hogy ez a segély természetszerűleg kisebb összegben merült 
ki. Szükségesnek tartom, hogy' egyházunk e kérdéssel komolyan foglalkozzék 
s ne hagyja nyomorúságban azokat, kik egész életüket, minden munkaerejü
ket egyházunk javára áldozták. Indítványozom : keresse meg az egykázker. 
közgyűlés az egyetemes egyházat, hogy a nyugdíjas lelkészek háborús 
segélyét saját anyagi terhére biztosítsa amennyiben pedig ez fedezet hiányá
ban nem volna lehetséges úgy keresse meg a m kir. kormányt s eszközölje 
ki, hogy a nyugdíjas lelkészeknek ugyanazon háborús segély biztosíttassák, 
mint amennyivel az államhatóság a többi nyugdíjas tisztviselőt és tanárt 
segíti.
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Tanárok háboríts segélyezése. A vall. és közokt. miniszter ur ruházatbe
szerzési, családi és háborús drágasági segélyt a theol'. akad. tanárok kivéte
lével összes tanárok részére folyósította. A ruhabeszerzési segélyt egyetemes 
theol. akad. bizottságunk az egyetemes közgyűléstől kérelmezte. Az 1917. évi 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 46. pontjában kimondotta, hogy a ké
relemhez, ha a költségvetésében kellő fedezetet talál, hozzájárul s utasította a 
pénzügyi bizottságot, hogy a megfelelő fedezetet megjelölvén az összeget 
azonnal folyósítsa az illető akadémiák pénztárába

Tanítók háboríts segélyezése. A vall. és közokt, miniszter ur 134200 917 
sz. rendeletével az 1817 évi IX. te alapján rendes tanítóink részére szintén 
biztosítja a családi pótlék államsegélyt, ha erre vonatkozó igényüket az isko
laszék elnök utján esetröl-esetre a törvényhatósági közigazgatási bizottságnál 
bejelentik. Az erre vonatkozó felhívásokat 1917. évi október 20-án 3494 917. 
sz. a küldöttem szét az espere'si. hivatalok utján. A családi pótlék államsegé
lyek utalványozása folyamatban van. A vallás és közoktatásügyi miniszter ur 
195100917 VII d. sz. leiratában intézkedik, hogy a fizetéskiegészitő állam
segélyben részesülő hitfelekezeti elemi népiskolák rendes tanítói is részesül
jenek az évi 1200 K újabb háborús segélyben. A ruházatbeszerzési segély f. 
évi utalványozásának munkálatait már szintén megkezdette a minisztérium 
1918 junius 28-án kelt 188800 VII d. számú rendeletével.

Miután a kormány ruhabeszerzési államsegélyben csak a fizetéskiegészitő 
államsegélyben részesülő tanítókat részesíti, 3162917 és 626IV918. sz. kör
leveleimben felhívtam mindazon gyülekezeteket, amelyekben a tanító fizetés
kiegészitő államsegélyben nem részesül s igy más államsegélyektől is elesik: 
kövessenek el mindent, hogy „egyházunk hű tanító munkásai a nagy mér
tékben szükségelt háborús segélyeket a gyülekezet m un kiértékelő áldozat- 
készsége alapján a gyülekezet anyagi terhére megkapják.“

26 Az egyházkeriileti Evangéliomi Egyesület munkássága az 1916-17. év
ben. Az egyházker. Evangéliomi Egyesület 1917. szeptember 25-én Sopronban 
tartotta meg rendes évi közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét azonban ez évben 
tekintettel annak drágaságára, nem nyomattuk ki. Részletesen ismerteti a 
jegyzőkönyv az Egyesület munkásságát, tárgyalja a püspöki kérdőpontokat 
és az egyházmegyei lelkészegyesületeken tárgyalt és felolvasott munkákat, 
Varga Gyula esperesnek a szórványok lelki gondozása ügyében tett javaslatát, 
Scholtz Ödön esperesnek a hittérités ügyének jelenlegi helyzetéről s az All
gemeine Ev. Luth. Konferenz elnökségénél csatlakozásunk érdekében tett 
közbelépéséről tett jelentését.
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Az Egyesület mély sajnálattal vette tudomásul Gyurátz Ferenc nyug. 
püspöknek, az Egyesület megalapítójának az elnöki tisztről való visszavon
hatni lemondását s érdemeinek jegyzőkönyvében megörökítése mellett őt az 
Egyesület diszelnökévé választotta. Helyébe elnökül Kapi Béla püspököt vá
lasztotta meg, ki az elnöki tisztet elvállalta. Ugyancsak jegyzőkönyvbe foglalta 
az Egyesület elhunyt főjegyzőjének, Madár Mátyásnak érdemeit s helyébe fő
jegyzőül Szalay Mihály gyékényesi lelkészt, aljegyzőül pedig Zongor Béla 
körmendi lelkészt választotta meg

Az egyházmegyei lelkészértekezletek tárgysorozatának középpontjában 
mindenütt a reformáció négyszázados emléke megünneplésének kérdése állott. 
Ezt tárgyalták az első s következő püspöki kérdő-pont alapján : a reformáció 
négyszázados évfordulójának méltóképen megünneplése a gyülekezetekben. 
A többi kérdőpontok a következők : 2. A még mindig dúló háború lezajlása és 
a békesség helyreállítása után a lelkészre váró uj feladatok. 3. Mily alapon 
óhajtandó a lelkészfizetés újrarendezése, lelkészek drágasági segélye? 4. Az 
anyagyülekezetben lelkész- és felügyelőválasztásnál van-e szavazati joga a 
leány- és fiók-gyülekezetek önálló egyházi adót fizető tagjának vagy csak 
bizonyos arány szerint megállapított számú tagoknak? 5. Óhajtandónak tartják-e 
az értekezletek a gyermekistentiszteletnek időközönként, vasárnap délutánon
ként bevezetését a templomban ? 6. Egyetemes egyházi, avagy egyházkerületi 
nyomda felállítását tüzzük-e ki célul ? Ezeken a kérdőpontokon kiviil még 
több kérdéssel is foglalkoztak az egyes egyházmegyei lelkészegyesületek. Az 
Egyesület bevétele volt az 1916—17. évben 2881 K 90 f., kiadása 776 K 22 f. 
maradvány 2105 K 68 f Összes vagyona 4205 K 68 f, ezenkívül pedig a 
sajtóalap 2621 K 39 f.

27. Az egyházkerületi nyomda.• Az Evang. Egyesület által megindított 
mozgalom, mely egy egyházkerületi nyomda felállítását tiizte ki célul maga 
elé, az elmúlt évben széles hullámokat vetett s kielégítő eredményre vezetett. 
A tervezet szerint a nyomdát részvénytársasági alapon kívánjuk felállítani. 
Egy-egy részvény ára 25 K. Örömmel jelentem, hogy eddig már mintegy 
150000 K összegű jegyzés történt, jóllehet gyülekezet és vezetők még csak 
ezután teljesitik azt a kötelességüket, melyet ez alkalommal is bizalommal 
kérek mindnyájuktól. Az önálló nyomdavpllalat ügyét, mely az egyházi mun
kálkodás különböző körét és lehetőségét tárja fel előttünk, meleg szeretettel 
ajánlom egyházkerületünk figyelmébe. Ugyanekkor hálával emlékezem meg 
mindazokról, kik ezen fontos egyházi ügyet odaadó munkálkodással és ál
dozatkészséggel a megvalósulás utján előre segítették.
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28. Templomavatás. 1917. évi december hó 2-án avattam fel az ostffy- 
asszonyfai ev. leánygyülekezet uj templomát. Az avatásnál közreműködtek 
Varga 'Gyula kemenesaljai esperes, Farkas Mihály soproni alsó egyházmegyei 
esperes, Hutter Zsigmond csöngei, Mészáros István kemeneshögyészi és Be- 
recz Gábor nemeskéri lelkészek, Molitórisz János, Tarján István és’Nagy 
Ferenc segédlelkészek. A 84. zsoltár 2—7. verse alapján tartott avató be
szédem után Payr Sándor theol akad. tanár hirdette ezen történelmi emlékű 
munkás életre ujult szent gyülekezetben Isten igéjét. Hutter Zsigmond az úri 
szent vacsorát osztotta ki a gyülekezetnek, Molitórisz János keresztelt, Berecz 
Gábor esketést, Tarján István pedig egyházkelést végzett Mély hálával em
lékezem meg mindazokról, kik akadályt nem ismerve, erős akarattal, egyház- 
szerető szilárd hittel és nemes áldozatkészséggel ezen hatalmas alkotással 
megajándékozták az ostffyasszonyfai gyülekezetét és egész egyházunkat. A 
minden részében stilszerü templomot dr. Ostffy Lajos Vasvármegye főispánja 
tervezte, ki különben is a templomépilés ügyének kezdettől fogva mozgatója 
és diadalra vezetője volt. Hű munkatársakat talált a gyülekezet helyettes fel
ügyelőjében, Károlyi Endrében s az áldozatkész hívek seregében. Az Ur ke
gyelme tegye áldottá az ostffyasszonyfai gyülekezet munkálkodását, hogy 
második templomának dicsősége nagyobb legyen az elsőnél.

29. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben öt ízben végeztem lel
készavatást. A IV. évfolyamú theol. akad. hallgatók szakvizsgálatukat szép 
tember 27-én tették le Sopronban. Szeptember 30-án avattam fel őket lel
készekké ugyancsak Sopronban s mint segédlelkészek a következőképen helyez
tettek el : Gál József Battyándon, Gerencsér Zsigmond Győrben, Grossing 
János Sopronbánfalván, Nitschinger Pál Sopronban, Szekeres Sándor Bükön, 
Wölfel Gyula Pécsett, Zsupanek Sándor Felsőcsalogányban, Jónás Lajos 
Muraszombatban, Godova Károly Budapesten a gróf Bethlen-családnál mint 
nevelő, Schultheisz Zoltán Bonyhádon mint helyettes tanár és segédlelkész 
és Wedl Endre Sopronban, mint Laehne-intézeti helyettes tanár és segédlel 
kész. 1918. jan 20-án felavattam Szombathelyen Weisz Vilmos Eperjesen 
vizsgázott theol akad. hallgatót, kit Battyándon, s 1918 április 27-én felavat
tam Sopronban Gaudi László Pozsonyban végzett theol. akad. hallgatót, kit 
Sopronban helyeztem el segédlelkészi minőségben. 1918 június 26-án Fad- 
gyas Aladár, julius 3-án Sóstarecz János Pozsonyban végzett theol. akad. hall
gatókat avattam lelkészekké Szombathelyen. Az előbbit Pápára helyeztem 
segédlelkészül, az utóbbi katonai lelkészi szolgálatra hivatott be.
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30. Lelkészek szünidei tanfolyama. Örömmel emlékezem meg arról, hogy 
a vasi felső egyházmegye lelkészeink számára aug. hó első hetében szün
idei tanfolyamot rendez. A látogatott tanfolyamon dr. Ihmels, dr. Paul, dr. 
Rentdorf lipcsei egyetemi tanárok, továbbá dr. Schmidt Károly főesperes és 
dr. Prőhle Károly theol. akad. tanár tartanak előadásokat. A tanfolyamon 
egyházkerületünk képviseletében résztveszek és külön is tolmácsolom az 
összes előadókkal, különösen pedig a kiváló német theológusokkal szemben, 
valamint a rendezés munkáját oly kiváló körültekintéssel és eredménnyel végző 
Beyer Theofil főesperessel szemben egyházunk hálás köszönetét.

31. Végrehajtott határozatok. Múlt évi egyházker. közgyűlésünk 6., 17., 
/>43. 65, 71., 101., 103, 105, 161., 174, 176., 177., 181 , 185., 200. és 205

sz. jegyzőkönyvi határozatait az egyetemes közgyűléshez felterjesztettem.
Ugyancsak végrehajtottam az egyetemes egyház közgyűlésének egyház- 

kerületünkre vonatkozó összes határozatát. Kiemelem, hogy az egyetemes köz 
gyűlési jegyzőkönyv 75 pontjában egyházkerületünk javaslatára kimondotta, 
hogy ev iskolánál alkalmazott ev. tanítónő nem protestáns férfival házasságra 
nem léphet, 76. pontjában a hadiárvák nyilvántartása elhatároztatott, 85. 
pontjában kimondotta, hogy az egyetemes levéltár hosszabb tanulmányozást 
igénylő munkáit egyháztörténeti kutatásra az egyházkerület felelősségére ki
adja. Sajnálattal jelentem azonban, hogy a theol. akad. tanárok nyugdijára 
vonatkozó kérelem véglegesen nem volt elintézhető, de a jegyzőkönyv 47. 
pontja szerint ez az ügy a nyugdijintézeti alapszabályok jövő évben bekövet
kező revíziója alkalmával nyer elintézést.

32. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok: Tisztelettel jelentem, 
hogy az egyházkerület népességére, a belmissziói mozgalmakra, iskolákra, 
vallásoktatásra s a gyülekezetek vagyoni állapotára vonatkozó táblázatos ki
mutatásokat beterjesztem az egyházkerület közgyűlése elé. Amennyiben azt a 
közgyűlés szükségesnek látja, méltóztassék annak a jegyzőkönyv kapcsán való 
kinyomatását elhatározni.

Összefoglalásképen közlöm, hogy az egyházkerület lélekszáma 234 349, 
(1916-ban: 241529) Kereszteltetett 3066 gyermek (3274), közülök törvény
telen 231 (175). Konfirmáltatok 4468 (4640) gyermek, egybekelt 524 pár (361), 
eltemettetek 4554 (4430) egyén. Vadházasságban él 122 pár (125), külön élő 
házaspár van 77 (76), egyházunkba áttértek 16-an (21), egyházunkból kitér
tek 48-an (48), egyházunk javára reverzál ist adtak 48-an (27), egyházunk 
kárára 16-an 9)

3



26

Egyházi énekkar van az egyházkerület 37 gyülekezetében (36). Ifjúsági 
egyesület 13 van (19). Lelkészi naplót vezetnek 102-ben (95) Nőegylet van 
160 gyülekezetben (163), szervezett helyi Gyámintézet 115-ben (111), Arany
könyv 192-ben (172). Egyházmegyei belmisszióí egyesület minden egyház
megyében van.

Evang. iskoláinkban más vallásfelekezetbeli gyermek 2072 járt (1640), 
más vallásfelekezeti iskolába járt 2639 ev. gyérmek (709), iskolai oktatás nél
kül maradt 248 gyermek (150), köznapi iskolában 82 (32), ismétlő iskolában 
39 (68) helyen végezte a vallásoktatást a lelkész. A konfirmándusokat az 
anyagyülekezetben mindenütt a lelkész okttaja, a leánygyülekezetekben nagy
részt a tanítók. Iskolai könyvtár 288 (271) van egyházkerületünkben

Az egyházmegyék összes bevétele : 439 023 K 86 f., kiadása 3 874 363 K 
50 f., pénztári maradványa 364660 K 36 f. Egyéb határozott célú alapítvány 
5.458 805 K 91 f (5.406.190 K 40 f.) Az egyházak fenntartására szolgáló 
alaptőkék 2.433 918 K 55 f. Az egyházak összes adóssága 651680 K 93 f. 
Takarékpénztár van 70 gyülekezetben.

33. A Zsedényi ciij odaítélése. A Zsedényi alapítvány kamatait az egy
házmegyék előterjesztésére a következőknek adományoztam :

Győri egyházmegye: Nagy Lajos lovászpatonai tanító; Kemenesaljái 
egyházmegye: Gősi Ferenc kemenesrhihályfai tanító; Somogy egyházmegye: 
Hericz Sándor nemespátrói tanító; Soproni alsó egyházmegye: Glacz Lajos 
rábaszentandrási tanító ; Soproni felső egyházmegye : Schwartz Ferenc József 
lépesfalvai tanító; Tolna—baranya—somogyi egyházmegye: Becht Henrik 
mekényesi tanító; Vasi felső egyházmegye : Klenner Ferenc góborfalvai tanító ; 
Vasi közép egyházmegye: Nagy Jenő domonkosfai tanító; Veszprémi egyház
megye : Sümegi János nemesszalóki tanító; Zalai egyházmegye: Benkő Béla 
öcsi tanítónak.

34. Személyi változások. Az egyházkerület tisztviselői állásaiban, tanin
tézeteknél s egyházközségeknél beállott személyi változásokról a következők
ben terjesztem elő jelentésemet :

a) Az egyházkerületnél : Horváth Lajos püspöki másodlelkész, ki állását 
1917. évi decemberben foglalta el, 1918. május hó 5-én rendes lelkészi ál
lásba Gyékényesre távozott.

b) Az egyházmegyéknél és gyülekezeteknél :
Győri egyházmegye : A győri egyházmegye életében, de egyszersmind 

egész egyházkerületünk egyházi életében is veszteséges változást jelent Hor
váth Sámuel esperes és Barcza Géza egyházmegyei felügyelő lemondása.
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Horváth Sámuel munkálkodását múlt évi püspöki jelentésem méltatta. Ez al
kalommal külön is rámutatok Barcza Géza egyházmegyei felügyelő érdemes 
működésére, ki hosszú időn keresztül kitartó buzgósággal és lelkesedéssel 
állott az egyházmegye élén és mindenkor nagy tevékenységgel vett részt az 
egyházkerület életében is. Hálás szívvel mondunk köszönetét odaadó mun
kálkodásáért s Isten áldásának kívánásával búcsúzunk a vezéri*állásból távo
zótól. Kérem, hogy jelentésem ezen pontja a püspöki jelentés 6. pontjánál 
vétessék jegyzőkönyvbe.

Nyugalomba vonult Horváth Sámuel esperes helyébe Pálmai Lajos győri 
lelkész, dr. Barcza Géza egyházmegyei felügyelő helyébe hegyeshalmi dr. Fischer 
Gyula egyházmegyei felügyelővé választatott. Felpécen Győrffy Béla, Mérgesben 
Baráth József, Tétben Kovácsics Géza, Lovászpatonán Szalay Mihály gyékényesi 
lelkész lelkésszé választatott. Mint segédtanítók működtek : Varga János nyug. 
tanító és Szűcs Eszter oki. tanítónő Ujmalomsokon. Kemenesaljái egyházmegye : 
Novák Rezső celldömölki segédlelkész Dombóvárra küldetett helyettes lel
készül, helyébe Szabó Gábor budapesti segédlelkész hivatott meg. Ostffy- 
asszonyfára Molitorisz János küldetett ki segédlelkészül, ill. helyettes tanítóul. 
Erdős János kemenesmihályfai tanítót Káldra, Vincze Jolánt Celldöinölkre 
választották tanítónak. Csöngén Dobisz András nyug tanító, Kemenesmagasi- 
ban Nagy Jolán, ,Szt. Stettinben Horváth Katalin, Alsólendván Pokorny Ilona 
működött, mint helyettes tanító. Felügyelővé választatott Ostffyasszonyfán 
Mesterházy Elek. Hivataláról lemondott Kiss Imre Nagysimonyi-i felügyelő. 
Somogyi egyházmegye : Bayer György zágrábi lelkész meghalt, helyébe Popp 
Fülöp ottani segédlelkész választatott, Szalay Mihály gyékényesi lelkész Lo- 
vászpatonára költözött, helyébe Horváth Lajos Ægyhàzker. püspöki másodlel
kész választatott. Mérnyi Ádám malibastáji lelkész nyugalomba vonult. Sop
roni alsó egyházmegye : Vadosfán a megválasztott lelkész Bőjlös László, ka
tonai lelkész szolgálatából szabadságoltatván, állásába 1918. jan. 27-én be- 
iktattatott Mátis Károly vadosfai segédlelkész Nagyalásonyba távozván, he
lyébe Gál József küldetett ki. Bükre Szekeres Sándor segédleik, illetőleg 
helyettes tanítói minőségben rendeltetett Soproni felső egyházmegye : Ágfalván 
Sopronbánfalva székhellyel 1917. dec. óta Grossing János működik, mint 
segédlelkész Sopronban Pöttschacher István újból behivatott Pólába tábori 
lelkészül. Helyettesén! Gaudi László segédlelkész küldetett ki. Tolna—bar.— 

-somogyi egyházmegye: Büki Jenő mekényesi helyettes lelkész ugyanoda ren
des lelkészül választatott, Godina István dombóvári h. lelkész eltávozásával 
helyébe Novák Rezső neveztetett ki. Baráth József segédlelkész Pécsről el-
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távozott, helyét Kovács István, majd Wölfel Gyula foglalta el. Nagyhajmásra 
helyettes lelkészül Páth György, Paksra Kéri János küldetett segédlelkészn k. 
Fördős László sárszentlörinci felügyelő elhunyt, helyébe dr. Pesthy Pál szek
szárdi törvényszéki elnök választatott. Kurz István györkönyi, Haffner Károly 
kistormási felügyelő állásáról lemondott. Vasi felső egyházmegye : Tanítók 
közül elhunytak: Kirnbauer János ujkörtvélyesi és Zetter N. alhói tanítók. 
Újonnan megválasztattak : Alhón Schaden János, Ujkörtvélyesen Schneider 
Oszkár. Máshova távozott : Klenner Rudolf alhói tanító, kinek helyébe Neu
bauer Ottót választotta a gyülekezet, Kappel János villámosi, kinek helye be
töltetlen. Uj tanitók : Pummer Ernő és Payer József, Szentgotthárdon Pfeiler 
Károly. Nagyszentmihály és Őrisziget felügyelője Koczor Frigyes meghalt. 
Vasi-közép-egyházmegye : Meghalt Kund Sámuel esperes és répcelaki lelkész. 
Esperessé választatott Zongor Béla körmendi lelkész, esp. felügyelővé új
ból dr. László Kálmán ügyvéd. Bachát István szombathelyi segédlelkészt az 
őrimogyorósdi, Saródy Gyula uraiujfalui segédlelkészt a nemescsói, Tarján 
István répcelaki segédlelkészt a répcelak-csánigi gyülekezet lelkészévé válasz
totta. Segédlelkészekül kiküldettek : Battyándra Godina István, kinek Péter- 
hegyte távozása után helyébe Gál József, majd Weisz Vilmos ̂ küldetett ; 
Muraszombatba Jónás Lajos, Felsőcsalogányba Zsupanek Sándor segédlel
készek. Dr. László Kálmán Szombathelyen lemondott a felügyelőségről, he
lyébe dr. Radó Gyula várni, főjegyző választatott meg A bodóhegyi gyüle
kezet dr. Czipott Zoltán muraszombati orvost, a körmendi Kluge Pált, vá
lasztotta felügyelüjéül. Kántornak Szombathelyen Kiss Gábor választatott. 
Hegyháthodász Illés Lászlót, Örimogyorósd Nagy Árpádot választotta tanító
nak. Helyettes tanitók voltak: Terestyénjákfán Horeczky Gizella, Felsőcsalo
gányon Szakács Magda, Tótkereszturon Lackner Elvira. Veszprémi egyház
megye: Hántáról Bojtos László lelkész Vadosfára távozott, helyébe Sokoray 
Bálint eddigi hely. lelkész választatott. Felügyelővé választattak: Bakonyta- 
másiban Fadgyas Gyula körjegyző, Lajoskomáromban dr Götze Sándor 
enyingi ügyvéd, Vanyolán dr. Mihályi Kálmán soproni ügyvéd. Az öskiii 
gyülekezet Makatura Jánost, a sikátori a nyugalomba vonult Sütő János he
lyébe Halvax Károlyt választotta tanítójává. Zalai egyházmegye: Törv. széki 
bíróvá választatott ifj Odor Pál mencshelyi körjegyző s Kovács Sándor 
felsődörgicsei tanító, egyh. megyei iskolalátogatóvá Odor Pál, belmissiói 
egyli. elnökké Fenyves Ede mencshelyi lelkész. '

35. Halálozások. 1. Bayer György zágrábi lelkész 57 éves korában
1918. április 29 én elhunyt. 2 Petőcz Ferenc bőnyi lelkész éleiének 49. lelki
pásztorkodásának 25 évében 1918 junius 4 én halt meg.
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Tanítók 1. Köhler Frigyes zsibriki tanító 1918. március hó 30-án életé
nek 40, tanítóskodásának 21 évében. Elhunytak továbbá Kirnbauer János uj- 
körtvélyesi és Zetter N. alhói tanítók.

Felügyelők. Huber Dániel győri másodfelügyelő, Fördös Dezső sár- 
szentlőrinci felügyelő, Koczor Frigyes Nagyszentmihály és Örisziget felügyelője.

36. Megüresedett állások és bizottsági tagsági helyek. Részint lemondás, 
részint elhalálozás folytán egyházkerületünknél a következő állások és bizott
sági helyek üresedtek meg :

1. A főiskolai nagybizottságnál egy világi tagság (Hajnal Endre elhalá
lozásával) a soproni gyülekezet részéről egy világi tagsági hely (dr. Démi 
Lajos).

2. Az egyházkerületi törvényszéknél egy világi tagsági hely (Hajnal 
En'dre).

3. Egyházkerületi pénzügyi bizottságnál egy világi tagsági hely (Hajnal
Endre) |

4. A lelkészvizsgáló bizottságnál egy világi tagsági hely (Hajnal Endre).
5 A zsinati törvényeket végrehajtó bizottságnál egy világi tagsági hely

(Nagy József).
37. A theol. akad. tanárok és közigazg. tisztviselők háborús-, családi- és 

ruhabeszerzési segélye. Theol. akadémiánk tanárai, közigazgatási tisztviselőink 
s a kerületi tanintézetek szolgái azon kérelemmel fordultak a p. ü. bizottság 
utján a kerületi közgyűlés elé, hogy a múlt évi kerületi közgyűlés jkv.-ének 
101 —103. pontjai értelmében részükre engedélyezett háborús segélyek emel
tessenek fel az állami alkalmazottak számára, ezek között a felekezeti közép
iskolai tanerők számára is az állam által időközökben juttatott háborús se
gélyek összegére. Ennek megfelelően kérik, hogy 1. számukra családi pótlék 
rendszeresittessék és pedig egy-egy gyermek után évi 400 K, ill. szolgáknál 
200 K összegben, 2. a már engedélyezett 25—35 X-os háborús segélyek 
emeltessenek fel 50—100 X-ra, 3. számukra is engedélyeztessék ruhabeszer
zési segély és pedig 1000 K törzs- s ezenkívül az egy évi családi pótléknak 
megfelelő pótösszegben.

A kérés teljesítése a már engedélyezett segélyek összegein felül, a theol. 
pénztárnál 12.630 K, a közigazgatási pénztárnál 11000 K, a főgimnáziumi 
pénztárnál 3.700 K, a tanitóképezdei pénztárnál 1.300 K, összesen 28.630 K 
fedezetét tenné szükségessé, amihez rendelkezésünkre áll a közigazgatási 
pénztár 5.000 K-nyi feleslege, a 73.000 K-nyi közigazgatási tartaléktőke, a ta-
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nári lakáspénzalap 7.000 K-nyi, továbbá a theologiai tartalékalap 10.000-K-nyi 
tőkéje.

Tekintettel arra, hogy a, kérés teljesítése a tartaléktőkék nagyarányú 
igénybevételét jelentené, a p. ti. bizottság néni javasolja az állami mérték 
szerint való háborús segélyezéseket. Hogy mégis lehetőleg a családos s ki
sebb fizetésű alkalmazottak jussanak nagyobb összegű segélyekhez, javasolja 
az à 400 K-ás családi pótlék rendszeresítését, az államiaknak megfelelő ruha
beszerzési segélyek, továbbá fokozatosan csökkenőleg a szolgáknál 100, a X. 
fizetési osztályban levő alkalmazottaknál 75, a IX f osztályban 55, a Vili. 
f. osztályban 40, a VII. f. osztályban 30 s végre a VI. f osztályban a régi 
25 X-os háborús segély engedélyezését. Az ilyen módon juttatandó segélyek 
összegeit koronákban a következő táblázat tünteti fel.

N é v
(családtagok száma)

Családi
pótlék

Háborús segély
o/o-os ru h a b e sz . ö s sz e se n

I. A  theo l. akad. terhére

Bancsó Antal — _  — — _ _ 2 .2 5 0 1 .0 0 0 3 .2 5 0
Payr Sándor (1) _ _ _ _ _ _ _ — 2 .1 0 0 1 .4 0 0 3 .5 0 0
Stráner Vilmos ( 4 )  —  — — — —  — — 1 .0 0 0 2  1 0 0 2 .6 0 0 5 .7 0 0
Pröhle Károly (5 )  — — —  — — —  — 1 6 0 0 2  0 4 0 3  0 0 0 6 .6 4 0
Kiss Jenő (1) — — — — — — — — — 1 4 4 0 1 4 0 0 2 8 1 0
Tompos Gábor ( 2 )  —  -  — — — — =— 2 0 0 8 0 0 7 0 0 1 .7 0 0

összesen 2 .8 0 0 1 0 .7 3 0 1 0 .1 0 0 . 2 3  H 30

II. a  közigazgo pénztár terhére
/

Weisz Kornél ( 2 )  - - - - - -  - 4 0 0 2  0 0 0 1 .8 0 0 4 .2 0 0
Wojtecli G. Vilmos — — — — — — _ 1 .6 5 0 5 0 0 2 .1 5 0
László Miklós (3 >  — — — — -  — — 8 0 0 1 .7 6 0 2 .2 0 0 4 .7 6 0
Horváth Lajos — — — — — — — — — 1 .4 3 0 1 0 0 0 2 .4 3 0

összesen 1 .2 0 0 6 .8 4 0 5 .5 0 0 1 3 5 4 0

III. a  főg im n . pénztár terhére •

Buthy Dénes (2 )  —  —  —  —  —  —  — 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 1 .9 0 0
'Komjáthy Lajos (5) _ _ _ _ _ _ 8 0 0 7 0 0 1 3 0 0 2  8 0 0

összesen 1 .0 0 0 1 .4 0 0 2  3 0 0 4 .7 0 0

IV. a  tan itókép , pénztár terhére

Horváth Samu ( 1 )  — — — — — — — — 8 0 0 8 0 0 1 .6 0 0

Mindössze 5 .0 0 0 1 9 .7 7 0 1 8 .7 0 0 4 3 .4 7 0
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Ezen 43 470 K-ból 17.270 K esik a már engedélyezett segélyekre,
9.000 K az egyházegyetem utján az állam részéről a theologiai tanároknak 
juttatandó segélyek címén megtérül úgy, hogy még 17.200 K többlet fede
zése szükséges. A főgimnáziumi s a tanitóképezdei szükséglet a költségveté
sek keretein belül fedezhetők. A közigazgatási s a theologiai pénztár szük

ségleteinek fedezésére pedig fel kellene használni a közigazgatási pénztár 
5000 K feleslegét, a közigazgatási tartaléktőkéből 3500, a theologiai tartalék- 
alapból púdig 6.200 K-t.

38 Egyházkerületi alkalmazóitok szolgálati és iUctményszabályzata. A múlt 
évi kerületi közgyűlés határozatának megfelelőig a p. ü. bizottság javaslatot 
terjeszt elő a kerület alkalmazottainak (püspöki titkár, másodlelkész, kér. 
pénztáros, könyvelő, szolgák) szolgálati és illetményszabályzatára vonatkozólag 
E szabályzatnak a szolgálati viszonyokra vonatkozó, általános s különös in
tézkedései között legfontosabbak azok, amelyek az alkalmazottak illetményeit 
s azoknak a szolgálati időtőr függően való változásait, nevezetesen emelke
dését állapítják meg.

Ezek szerint az illetmények 3 csoportba oszthatók, u. m törzsfizetés, 
korpótlék és lakbér.

A kezdő törzsfizetés a püspöki titkárnál s a másodlelkésznél az állami
IX. fizetési osztálynak megfelelő 2600 K, amely 3 évenként 300 K-val 3200, 
majd 4 évenként 400 K-val 4800, végre ugyancsak 4 évenként az állami
VI1. fizetési osztály első fokozatának megfelelő 6000 K-ig emelkedik.v A kér. 
pénztárkezelőknél ugyanezen előmenetel biztosittatik a két legalsó fokozatban 
2 —2 évi várakozási idővel. A szolgák kezdő fizetése 800 K, amely 4 éven
ként 100 K-val 1400 K-ig emelkedik.

Korpótlékban részesülnének a pénztárkezelők, a püspöki titkár s másod
lelkész föltéve, hogy ez'utóbbiak lelkészi korpótlékban nem részesülnek. A 
korpótlékok összege 5 évenkint 200 K-val 1000 K-ra emelkedő 200 K.

A lakbér a tervezet szerint mindig megfelel az állami lakbérnek.
39. Az evangélikus ifjúság támogatása. A főiskolai nagybizottság aggódó 

lélekkel mérlegelte a jövendő bizonytalanságát s kötelességszerüleg foglalko
zott a világháborúnak az ev. társadalomra s ezen társadalom jövendőjére 
gyakorolt hatásával. A mérhetíenül emelkedő drágaság megnehezíti, több tár
sadalmi osztály számára valósággal lehetetlenné teszi gyermekeik házon kí
vüli neveltetését. Ez a szomorú jelenség kezdetben az ev. tanuló ifjúság szá
mának kevesbedésében mutatkozik, de később szomorú hatása alól nem vçn- 
hatja ki magát egész ev. egyházunk és ev. társadalmunk sem. Épen ezért
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elhatározta főisk. nagybizottságunk, hogy kérelemmel fordul ev. gyülekezete 
inkhez s ev. földesurainkhoz s bizalommal kéri a tanintézetek tápintézetének 
nemes áldozatkészséggel való támogatását. Az egyházkerület közgyűlése bizo
nyára örömmel veszi tudomásul ezen megindított mozgalmat s egyszersmind 
saját kérelmével is súlyt ad a főisk. nagybiz. kérelmének.

Itt említem meg, hogy a besztercebányai ev. gyülekezet mozgalmat in
dított az egyetemre járó ev. ifjúság támogatására. A kibocsátott felhívás rend
kívül érdekes stat. adatokkal igazolja, hogy egyetemeinken az evangélikusok 
száma, — összehasonlítva a más vallásfelekezetüekkel — minő kedvezőtlen. 
(Az 1913 14. évben volt a jogi karon 2753 róm. kath, 1070 ref, 398 e v , 
1069 izr. ; az orvosi karon 967 r. k., 368 ref., 232 ev., 1646 izr. ; a bölcsé
szeti karon 677 r k., 228 ref, 146 ev , 213 izr ; a műegyetemen 988 r. k , 
297 ref, 218 ev., 815 izr.)

A besztercebányai gyülekezet a következő indítványoknak az egyetemes 
közgyűlés elé terjesztését tartja kívánatosnak : a) hogy a Luther Otthon meg
felelő kibővítése által nagyobb befogadási képességgel bírjon ; b) az ingyenesés 
kedvezményes helyek száma szaporittassék ; c) intézkedjék, hogy az itt el 
nem helyezhető ifjak szerény, de tisztességes és egészséges lakásokat kapja
nak ; d) gondoskodjék országszerte eszközlendő gyűjtés megindításáról, mely
nek összegyűlő összegéből a szegénysorsu ev. hallgatók pénzbeli segélyben 
részesüljenek, esetleg ruhával és lábbelivel láttassanak el ; szervezzen e cél
ból egy központi bizottságot, mely a gyűjtést rendezze, a befolyó összegeket 
átvegye és elosztásukról gondoskodjék; e) szervezzen mindazokon a helye
ken, ahol főiskolák vannak, albizottságokat, amelyek feladata legyen az ottani 
felső tanintézeteket hallgató ev. ifjak hasonló segélyezése. •

A felvetett eszmét és indítványt melegen ajánlom az egyházkerüle- 
figyelmébe.

40 Hódoló küldöttség a király és királyné előtt. Azon alkalommal, hogy 
a király és királyné Őfelségéik julius hó 16-án Pozsonyban látogatást tettek, 
a pozsonyi kormánybiztosság területén levő egyházak szintén hódoló kül
döttséggel jelentek meg az .uralkodó pár színe előtt. Mivel a dunáninneni 
egyházkerület püspökét betegsége a megjelenésben akadályozta, tekintettel 
arra, hogy a kormánybiztosság területén a dunántúli egyházkerületnek több 
egyházmegyéje van, kötelességszerüleg elvállaltam a küldöttség vezetését, 
melyben dunántúli egyházkerületünk részéről Pálmai Lajos esperes, egyház- 
ker. főjegyző, Scholtz Ödön és Zongor Béla esperesek, Németh Károly lel
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kész, egyházker. aljegyző, Zergényi Jenő egyházmegyei felügyelő, dr. Heimler 
Károly iskolafelügyelő, dr. Töpler Kálmán országgyiil képviselő, soproni egy
háztanácsos stb vettek részt.

A hódoló küldöttség élén, melyben 25 lelkész, számos egyházmegyei-, 
gyülekezeti felügyelő és egyháztag vett részt, Őfelségéiket a következő be
széddel üdvözöltem :

Császári és Apostoli Királyi Felség!
F elséges Királyr é !
Megjelentünk Felségtek legmagasabb színe előtt, hogy a pozsonyi kor

mánybiztosság területébe nyúló dunáninneni és dunántúli ág. lu'tv. evang. 
egyházkerületek, de egyszersmind egész evang egyházunk alattvalói hódolatát 
mély tisztelettel bemutassuk.

Eme szivünknek felettébb kedves és mély hálával fogadott alkalom 
lehetővé teszi, hogy Királyi Felségtek kegyes szine előtt újból bizonyságot 
tegyünk egyházunk törhetetlen királyhűségéről, a felséges uralkodócsalád iránt 
érzett bizodalmáról s életté alakuló igazi honszerelméről.

Alázattal kérem Királyi Felségteket: fogadják eme őszinte érzelem- 
nyilvánításunk mellett kegyesen azon alattvalói Ígéretünket, hogy az evang. 
vallásban rejlő történelmi és erkölcsi erővel mindenkor hűséggel állunk Fel
ségtek trónusa mellett s lelkűnkben olthatatlanul él az a vágyódás, hogy 
evang. egyházunk és népünk minden erejével uj nagyságra és erkölcsi meg
újhodásra segítse a háború romjaiból felvirágzó uj Magyarországot!

Midőn mély alázattal kérem Csász. és Ap. Királyi Felségteket : fogadják 
ev. egyházunk alattvalói hódolatát kegyes hajlandósággal, milliók szivével, de 
egyazon érzéssel, buzgó imádságban kérem a Mindenhatót, hogy Apostoli 
Kir. Felségedet, a Felséges királynét és fenséges királyi családjukat a béke 
veröfényében megújuló boldogságban és dicsőségben sokáig megtartsa !

A király a következőképen válaszolt: „Őszinte örömmel és szives kö
szönettel fogadjuk az ág hitv. ev. egyházközségek hódolatát s biztosítom 
egyházukat mindenkori királyi jóindulatomról.“

41. Dunántúli Luther Szövetség. A történelmi nagy idő megn véli evang. 
egyházunk feladatát Egy súlyosan megterhelt államban, egy véresre szag
gatott társadalomban kell építenie az Isten országát. Erkölcsi birtokállomá
nyukban, szivük hitében megingott lelkekben kell megerősítenie az isteni 
világkormányzásba vetett bizalmat. Fel kell vennie a harcot a nagy erővel 
feltámadt hatalmasságokkal, s a bűnös élet veszedelmeivel szemben érvénye
sítenie kell az örökkévaló isteni akaratot. A világnézetek harcában s a társa-

«
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dalmi és állami élet alakulásában érvényesítő erővel kell képviselnie azokat 
az evangéliumi igazságokat, melyek egyházunk történelmi hivatását biztosí
tották. Feladatunk tehát megvan, de vájjon megvan-e annak betöltéséhez a 
sziikéges erő?

Evangélikus egyházunk jelen helyzete komoly gondolatokat ébreszt lel
kűnkben Az a régi vezető szerep, melyet protestáns egyházunk, dacára szám
beli kisebbségének és anyagi szegénységének, saját belső értékei által bizto
sított magának, az utóbbi időben meggyengült. Az államszervezet munkájában 
való érvényesülés sohasem képezte kimagasló előnyünket, de ezt legalább 
némiképpen pótolta a protestantizmus szellemének a társadalmi életben érvé
nyesülő elevenen ható ereje. Most ezt a vezető szerepet is megingatja a nagy 
átalakítás. Elhelyezkedésünk a régi ugyan, de a velünk szemben álló eröel- 
osztódás egészen uj képet mutat. A róm. kath egyház munkabírásban és 
hatalomban megerősödve küzdi végig a világháború fergetcgét. Szervezett
sége, céltudatos politikája, a biztos siker zálogát rejti magában. A közel 
jövőre remélt autonómiája a szervezett vezérkar mögé a szervezett katonák 
millióit állítja Kulturális ereje ép úgy, mint anyagi ereje az eddiginél is na
gyobb lesz.

Emellett észre kell vennünk, hogy idegen, sőt ellenséges áramlatok emel
kednek a kaotikus forgatagból. Ezek nem is szétszórt, tűnő jelentőségű jelen
ségek, hanem harcra készült szervezettség alakjában lépnek elénk. Megrázzák 
a tömegeket, megingatják a régi társadalmi rendet és a régi állami berendez
kedést. Belenyúlnak az emberek lelki világába, felforgatják az erkölcsi világ
rend igazságait s lerombolják az erények kultuszát hirdető világosság oltárát. 
Ami újat hoznak, nekünk veszteség, amit építenek, nekünk rombolás.

Mit látunk ezzel szemben? Evang. egyházunk az fgyéniség és szemé
lyiség értékmutató elveit hozta magával a vallásos életbe. De bizonyos az, 
hogy az egyéni vallásosság könnyen elzárkózik a maga külön templomában 
s megelégedve önmaga lelki kielégülésével, nem tör ki temploma falai közül s 
nem aiakul át tömegeket emberközösségbe egyesitő szociális hatalommá. Az 
egyházaknak a világháborúval kapcsolatos munkálkodása éles vonásokban 
rajzolja elénk ezt a különbséget. Kezek nyúlnak alá a vérbe merült emberi-

herekkel szpm hpn plismprpsspl a  in Istpimpi çzptnhpn hálaria fossá craal ' i i i P f r .

ség felé, sebeket kötöznek, hitet erősítenek, nyomorúságot oszlatnak, romokat 
takarítanak, új világot építenek. Ebben a felsegítő áldásos munkában az em-
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és mint ilyen, minden munkatevékenység és áldozathozatal önmagában áll, 
addig a róni. katli. egyház munkája az erőket egyesítő szervezet munkája, 
mely éppen azért minden esetben egy-egy hatalmas közösségi erőnyilvánulás. 
Ez magyarázza meg azt a továbbvezető különbséget, hogy mig evang. egy
házunk minden áldozatával a közös nyomorúságot enyhítette, addig a róni. 
katli. egyház a nemzetépitő feladatokat tervszerű, öntudatos munkával egybe 
tudta kapcsolni az egyházerősitő feladatok szolgálásával.

Észre kell vennünk, hogy nemcsak kívülünk, hanem bennünk is sok 
minden megváltozott. A régi erős egyházi öntudat elszintelenedett Sokaknál 
formasággá lett az egyházhoz tartozás, s a benső meggyőződés elhalványu
lásával együtt elerőtlenedtek az egyházhoz fűző kötelékek. Külsőségre szorít
kozik az egyházhoz tartozás bizonyossága, s a templom és közgyűlési ter
men kiviil elerőtlenedik az evangélikus bélyeget hordozó életsajátosság- Az 
egyház egészével szemben fennálló felelősség és kötelességtudat elhalványo
dik. A legtöbben magukban élnek, önnön lelkűkkel törődnek s lelkiismeretű
ket nem mozgatja meg az egyház nagy közösségével szemben fennálló hatal
mas életkötelesség. Egyházunkban különben is mindig erősebb volt az egy
ségekben dolgozó partikulárizmus, a részeket egybefogó s az erőket egyesitő 
egységnél. Vannak erős gyülekezeteink, kiváló iskoláink, jeles munkájú intéz
ményeink, de ezek életfakasztó melegségüket saját határaikra árasztják s már 
a fény és hő hullámzásának törvényei alapján sem éreztethetik áldó hatásu
kat a távolabb élők nagy tömegével. Ezenkívül mindjobban érezhetővé 
és észrevehetővé vált, hogy egyházunk közigazgatási kiépülését nem követte 
nyomon az egyháztársadalmi és szociális munkához szükséges szervek meg
erősödése. Az egyéni felelősség és egyéni kötelességtudat kizárólagos gond
jában maradtak oly feladatok, melyek a maguk mindenfelől egybefolyó egy
ségükben, az evangélikus egyház egészének erejét és hivatásbetöltését ered
ményezik. Szervezés, irányítás és támogatás nélkül úgy alakultak ki ezek a tevé
kenységek, mint egy nagy munkamező mélységből feltörő egyéni buzgósá- 
gainik szétszórt virágai. Ez is legjobb esetben a vezetésre elhivottak mun
káját jelentette, de értékesítés nélkül hagyta a hívek egyéniségében rejlő kiak
názatlan erőket. Az egyháztagok az egyházi gondoskodás tárgyai voltak, de 
nem voltak az egyházépités munkásai.

Még egy vonás h ányzik egyházunk belső lelkirajzából. Évszázados ül
döztetés s keserűen'hordott elnyomatás után jövendője biztosítékait egyhá
zunk bizonyára nem jogtalanul, de talán tulértékelöen abban az anyagi segít
ségben látta és várta, melyet az államhatalom nyújt feléje. A történelmi lapo
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kát betöltő elismertetési és érvényesülési karéban talán korunk hatása alatt 
is értékesítés nélkül hagyja azokat a belső erőket, melyeket a hívek egyhá- 
zias öntudata és közös célok szolgálatában összegyűjtött szervezettsége kép
visel.

Evangélikus egyházunk meggyőződésem szerint csak akkor teljesítheti 
világtörténeti hivatását, csak akkor őrizheti meg evangéliumi örökségét s csak 
akkor érvényesítheti vallási sajátosságait a társadalmi és szociális életben, ha 
fölismeri a szervezetben rejlő erőt és képes hívei százezreit az egyháztagok 
sorából az egyházi munkások sorába állítani. Ez a jövendő szükséglete. Ez 
a jövendő eredményének záloga.

Ezen meggyőződéstől áthatva, Istenbe vetett reménységgel kibontom a 
Dunántúli Luther-Szövetség zászlóját s egyházunk jobb jövőjébe vetett ren
díthetetlen reménységgel csatlakozásra hívom fel egyházunk minden tagját. 
Hívom a férfiakat, kik apáik hitének örökségét őrzik lelkűkben, de hívom 
egyházunk nő tagjait, kik egyházunk szervezete szerint annak vezetésében 
nem vehetnek részt, mégis akikre tengersok munka és nemes hivatás vár, 
jöjjenek, segítsenek építeni ' anyaszentegyházunk jövendőjét.

Mit akar a Dunántúli Luther-Szövetség? Az egyházkerület férfi- és nő
tagjaiból szervezett hatalmas munkástáborral fel akarja rázni egyházi életün
ket. Öntudatot, erőt, céltudatosságot, bizodalmát akar önteni százezrek leikébe. 
Érvényesíteni akarja egyházunk nagy erkölcsi kincseit s biztosítani akarja tár
sadalmi és szociális értékesülésünket. Erős kéz akar lenni, mely az egyház- 
kerület legrejtettebb zugába is elér s mindenhova az egyház nagy ajándékait 
viszi magával. Sugárzó lélek akar lenni, meggazdagodik a krisztusi igazságok 
fényével, azután életfakasztó világosságba vonja egyházi életünk minden ré
szecskéjét. Erős gerinc akar lenni, mely szilárd kitartással megáll egyházunk 
bizonyos joga és követelése mellett s eme jogának százezrek szavával szerez 
érvényességet.

A Dunántúli Luther-Szövetség feladatának tekinti mindazon munkaágak 
művelését, melyekre a gyülekezetek önmagukra hagyatottságukban s egyházi 
közigazgatásunk külön szervezeteivel képtelenek. Ezen feladatok közé sorolja 
egyházunk közönségének művelését, az egyházias szellem és öntudat erősí
tését, az evang. sajtó felkarolását és tervszerű terjesztését, az evang. árvák és 
hadiárvák, a konfirmált fiatalság, az evang. leányifjuság gondozását és egy
házias nevelését, egyházunk szociális feladatainak munkálását stb. Azt akar
juk, hogy ezen szövetség közönyösséget semmisítő, lelket élesztő, öntudatot
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és erőt felpezsdítő munkálkodása által egyházunk ereje uj életre keljen s a 
történelmi nagy időben megnövekedő uj fényre ragyogjon.

A szervezkedés Dunántúlra szorítkozik. Szélesebb körre kiterjedő szer
vezet ez idő szerint bajosan tarthatná fenn a gyülekezetekkel okvetlenül fenn
tartandó állandó kapcsolatot. Sablonba szorítaná azt a munkát, melynek a 
a helyi szükségletekkel és lehetőségekkel mindig számot kell vetnie s ezen
felül az egyházkerület sajátos szükségleteit sem munkálná osztatlan erővel.

A szervezkedést most kell megteremteni A tömörülésre meg vannak a 
szükséges anyagi és lelki feltételek. Evang. népünk vagyoni helyezete kevező 
s hiszem, hogy a Dunántúli Luther-Szövetség érdekében hajlandó lesz áldo
zatot hozni. Úgy érzem a lelki feltételek is meg vannak. A más vallásfele-' 
kezetüek körében megindult különféle mozgalom, s ezek közt különösen a 
kath. autonómia hatásaképpen várható erőteljes fellendülés nyomasztólag hat 
mindazokra, kik az egyház kifelé ható és kifelé látható munkájából is erősi
tik egyházi öntudatukat. Mindezeknek ébresztő erőt, egyházunk életerejének 
biztosítékát, jövendőjének bizonyosságát jelenti az a szervezkedés, mely egy
házunk tagjait, testvéri és munkási szövetségben egyesíti egymással. A szer
vezetet most kell megalakítani ! Erre kötelez a világtörténelmi nehéz idő. Le
hetséges, hogy egyházunk helyzetét a jövendő megváltoztatja, de bizonyos, 
hogy feladatai máris megnövekedtek s a háború utáni időszak egészen uj 
kötelességsorozatot tár eléje Ha akkor meg akarjuk állni helyünket s nem 
akarjuk engedni, hogy népünk vezetését idegen kezek és hívatlan lelkek ve
gyék át, ha megőrizni akarjuk a gondjainkra bízott gyülekezetek 
népét, akkor n.ost kell szervezkedni s a jövendő munkálkodás szerveit most 
kell megteremtenünk.

Bizalommal kérem munkatársaimat és egyházunk minden tagját, álljon 
a kibontott lobogó alá, melyet Isten szent nevében, egyházunk erősítésére 
magasra emelünk. Idegenkedő érzésekkel, kishitű csiiggedéssel, tapasztalatra 
hivatkozó bizalmatlansággal szemben én az Urra mutatok s azt a kötelezése 
által komoly Ígéretet teszem, hogy a Dunántúli Luther-Szövetségnek lesz ereje 
és kitartása, hogy maga elé tűzött programmját becsületes, odaadó egyházias 
munkával végre is hajtsa. Én hiszek evangélikus egyházunk evangéliumi élet
erejében és éppen azért hiszek minden munka sikerében, mely ebből az élet
erőből táplálkozik, s mely egyházunk erősítését szolgálja.

A szövetség feladatát és szervezetét a következőkben ismertetem :
/. Mi a Dunántúli Luther-Szövetség'? A Dunántúli Luther-Szövetség a 

dunántúli evangélikus férfiak és nők önkéntes szövetkezése egyházi és társa
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dalmi feladatok teljesítésére. Ezen szövetkezés célja az egyháztagokban rejlő 
erők kifejlesztése, azoknak egymással egyesítése és tervszerű felhasználása és 
ezáltal az egyház külső és belső erősítése.

2. Mit akar a Dunántúli Luther-Szövetség“? A Dunántúli Luther-Szövet- 
ség tagjaiban az összetartozás és összetartás érzéseit erősiti. Legyőzi a tér
beli távolságot, a nyelv-, a műveltség- és vagyoni különbözőségeket, felkeresi 
a más vallás feiekezetűek tengerében magára hagyottakat s mindnyájukat lát
hatatlan, de erős kötelékkel belekapcsolja az evangélikus egyházba.

Az összetartozás és összetartás érzései alapján kifejlődő egyházi öntu
datot erősiti a közös munkálkodásban, mellyel tagjait az egyház munkásaivá 
teszi. Kiterjeszti figyelmét az egyházi élet mindazon munkamezőire, melyeket 
egy lélekkel és közös erővel kell művelni. Kiépíti és kiterjeszti az evangéli
kus sajtót; felkarolja az evangélikus hadiárvák és árvák, özvegyek és elha
gyottak ügyét; gondjaiba veszi a konfirmált ifjúságot, az evangélikus leány- 
ifjúság iskolai és egyházi nevelését, a szórványban szétszórtan lakó evangéli
kusok egyházi érzésének erősítését, a szervezés előtt álló, avagy építkező 
gyülekezeteket.

Munkaprogrammját a szövetség szakosztályok segítségével valósítja meg.
3. A szövetség szakosztályai, a) Egyházvédelmi- és propaganda szakosztály. 

Az evangélikus egyházi öntudat és vallásosság erősítésére az egyházker. gyü
lekezeteiben előadásokat, felolvasás-ciklusokat, szövetségi ünnepeket rendez. 
Kiemeli és értékesíti egyházunk erkölcsi és társadalmi erőit, feladatává teszi, 
hogy egyházunk úgy az állammal, mint más vallásfekezetüekkel szemben egy
ségesen jelenjék meg.

b) Sajtó szakosztály. Az evangélikus sajtót támogatja, az evang. lap- és 
vallásos iratterjesztést szervezi ; a hiányzó sajtóorgánumok (evang. gyermek
lap, művelt családok lapja stb ) teremtését sürgeti és elősegíti ; evang. sajtó
alapot teremt, támogatja az evang nyomda mozgalmat; felkelti és ébren- 
tartja az evang. sajtóval szemben az érdeklődést.

c) Árva szakosztály. Nyilvántartja az evang hadiárvákat s szükség ese
tén gondoskodik elhelyezésükről, taníttatásuknál segédkezet nyújt; az evang. 
árvákat az egyházker. területén levő árvaházak felhasználásával (Sopron, Győr, 
Pinkafő) elhelyezi, taníttatásuk alatt őket segélyezi, e célra hadiárva- és árva 
alapot gyűjt s ebben az alakban megvalósítja az egyházker. árvaház eszméjét.

d) Anya- és csecsemővédő szakosztály. Szervezi - és irányítja a gyüleke
zetekben az anya- és csecsemővédelmet; gondoskodik az édesanyák szüksé
ges oktatásáról stb.
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e) . Konfirmált ifjúság szakosztálya. A konfirmált s az iskolából kima
radó ifjúság összetartására a gyülekezetekben konfirmáltak egyesületét szer
vez, azok működését figyelemmel kiséri és irányítja. Megfelelő helyen kon
firmandus otthonokat állít fel s ezekben elhelyezi a szórványból konfirmá
lásra kerülő ifjúságot.

f) Leány szakosztály. Gondoskodik, hogy az evang. leány-ifjúság erős 
kötelékekkel kapcsolódjék az egyházhoz, művelését valláserkölcsi irányban 
vezeti s szórakozásának tisztaságát védelmezi. Előmozdítja és támogatja az 
evang. leánynevelés ügyét.

g) Szociális szakosztály Megteremti, szervezi és irányítja az összes jóté
konysági és védelmi munkát. (Cselédleányok védelme ; iparos tanoncok ; rok
kantak, katonaság stb ) Előkészíti és végzi-a háború után felmerülő felada
tokat.

h) Misszió szakosztály. Szervezés alatt álló gyülekezeteknek anyagi- és 
erkölcsi eszközökkel támogatása. Építési tervek, műszaki tanácsok stb.

A szakosztályok természetesen szervezhetők és egyesithetők.
4 A szövetség szervezete. A szövetség szervezetét központi és vidéki 

szervek alkotják.
A központi szervek programmalkotó, vezető, irányitó, egységesítő szervek. 

Ilyenek: az elnökség, az elnökségből és szakosztályok elnökeiből álló tanács, 
a választmány, a közgyűlés.

A vidéki szervek anyaggytijtő, végrehajtó, tájékoztató és propaganda 
szervek. Ilyenek : az egyházmegyei szövetségi választmány s a gyülekezeten
ként szervezendő helyi bizottság

A szövetség elnökségénél és szakosztályainál a férfi és nő tagok egy
formán érvényesülnek.

5. A szövetség tagjai A szövetség tagjai lehetnek mindazok, kik céljait 
a szövetségbe való belépésükkel és egyéni munkájukkal előmozdítani haj
landók.

a) Alapitó tagok, akik egyszersmindenkorra 200 kor. összeggel járulnak 
a szövetség céljaihoz.

b) Rendes tagok, akik évenként 4 kor. (ha egy családból férfi és nő 
belép 6 kor) összeget fizetnek a szövetség céljaira s munkaprogrammja 
megvalósításában tevékenyen közreműködnek.

c) Segítő tagok, akik évenként legalább 2 kor. összeggel támogatják a 
szövetséget.
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Tagokul beléphetnek a gyülekezetek, nő , leány-, ifjúsági egyletek tet
szés szerint évi járulékkal

A szövetség tagjaival való érintkezés az időnként megjelenő magyar és 
német nyelven kiadott szövetségi újság segélyével történik.

Bizalommal kérem az egyházker közgyűlését, részesítse a Dunántúli 
Luther-Szövetséget a legmesszebbmenő erkölcsi és anyagi támogatásában.

Midőn tisztelettel kérem az egyházkerületi közgyűlést, hogy beterjesztett 
jelentésemet tárgyalás alá bocsátani s az egyes pontokra vonatkozólag hatá
rozatokat hozni szíveskedjék, buzgó imádságomban Isten kegyelmében aján
lom küzdő egyházunkat, vérző hazánkat és súlyosan megpróbált nemzetünket.

Szombathely, 1918 augusztus l én.

, Kapi Béla s. k.,
püspök
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